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Agenda 
 
Woensdag 2 februari     Studiedag team: alle leerlingen vrij!  
Woensdag 9 februari     Inplannen RapPortfolio-gesprekken  
Donderdag 10 februari     MR-vergadering   
Maandag 14 februari     Brulboei 11 en Valentijnsdag 
Donderdag 17 of vrijdag 18 februari   Rapportfolio mee naar huis!  
Vrijdag 18 februari    Live Lichtschip Show?? (def. besluit op 2/2)  
Maandag 21 t/m vrijdag 25 februari  Voorjaarsvakantie 
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart  RapPortfolio-gesprekken 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Een stormachtige dag vandaag! Op school was het ‘s ochtends grotendeels een oase van rust. De 
laatste toetsen worden afgenomen. In het Parro-bericht van afgelopen donderdag had ik een bijlage 
toegevoegd over het toetsen in een periode van lockdown en quarantaine. Mogelijk interessant voor 
u om te lezen.  
Inmiddels hebben precies 50 ouders de tijd en moeite genomen om de school-enquête in te vullen! 
Daar ben ik heel blij mee!! Dat betekent dat nog 35 ouders de kans hebben om ook hun mening te 
geven over het reilen en zeilen op onze school. Wilt u dat ook doen en heeft u geen inloggegevens 
ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar p.vandijk@aves.nl. Dan maken we dat samen in orde. 
De ouders die de enquête nog niet hebben ingevuld zullen deze week nogmaals een uitnodiging 
ontvangen. U heeft nog tot de voorjaarsvakantie de tijd om de enquête in te vullen. Doen hoor! 
     
Lief en Leed 
Freerk en Daniёlle zijn weer volledig aan het werk. Met (extra) inzet van eigen personeel en een 
aantal invallers hebben we het onderwijs in deze groepen redelijk goed kunnen continueren. Wel 
merken we dat het virus én het lerarentekort maakt dat we eerder groepen naar huis moeten sturen. 
Dit is altijd een lastige beslissing.  
Qua besmettingen lijkt het aardig rustig. Vorige week hadden we een paar besmettingen in groep 1/2 
en 7/8. Doordat nu de quarantainerichtlijnen zijn aangepast zien we dat broertjes/zusjes op school 
mogen komen als er sprake is van een positieve testuitslag thuis. Dit voelt een beetje dubbel. Het is 
fijn om te merken dat ouders wel regelmatig een zelftest doen, zodat enigszins voorkomen wordt dat 
het besmette familielid toch voor een toename aan besmettingen in een groep zorgt. Het blijft dus 
belangrijk om bij klachten te testen. De beslisboom (versie 24/12) geeft duidelijk uitsluitsel wat te 
doen als uw kind klachten heeft.   

In februari blazen de volgende leerlingen een extra kaarsje uit: Emma, 
Silvan, Nienke, Sanne, Esmee, Thijs Esmé, Elin, Steven, Troy, Arwin en 
Daan. Alvast van harte gefeliciteerd!  
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Kind op Maandag  

Kind op Maandag staat voor open, uitnodigend godsdienstonderwijs, waarin 
Bijbelverhalen centraal staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze 
moeten geloven. Wel kunnen we kinderen kennis laten maken met de 
rijkdom van de Bijbel en hen uitdagen om te ontdekken wat deze verhalen 
hen zelf te zeggen hebben. Het materiaal van Kind op Maandag is geschikt 
voor alle bouwen van de basisschool, met een onderverdeling van groep 1-2, 

groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. In elke bouw zijn per lesweek in principe dezelfde verhalen aan de 
orde. Een schoolbrede aanpak dus. Dat doen we heel bewust, vanuit de visie dat je als complete 
school ergens voor staat en iets met elkaar deelt. 

 
In deze periode: Het verhaal van Jezus begint klein: een paar vissers bij het meer 
van Galilea zijn de eersten die hem gaan volgen. Maar de groep groeit heel snel. 
Binnen de kortst mogelijke tijd heeft Jezus meer volgelingen dan iemand voor 
mogelijk hield! 
 

Week 05 (31/01 - 04/02) – Volg jij Jezus nog? (Marcus 3: 7-30) 
Jezus stelt twaalf apostelen aan. Veel mensen geloven in hem, maar er zijn ook steeds meer mensen 
die hem afwijzen. Zijn eigen broers zijn bang dat Jezus zijn verstand verloren heeft. 

Week 06 (07/02 - 11/02) – Zaai verhaal (Marcus 4: 1-34) 
Jezus vertelt een zaai verhaal: een zaaier strooit zaad op verschillende plekken. Op de ene plek komt 
het op, op de andere plek niet. Zo is het ook met het woord dat gezaaid wordt en met mensen die er 
verschillend mee omgaan. 

Positive Behavior Support (PBS)  
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer heeft groep 7/8 een stukje aangeleverd.  
De tussenstand voor de schoolbeloning is 30 munten. HUH? 30?!? we hadden toch vierhonderd en 
…… Dat betekent dat we onze schoolbeloning hebben verdiend! HOERA! Een vossenjacht zit er 
vanwege huidige richtlijnen nog niet in. Het kidsteam zal samen met juf Gerrie een leuk ander 
initiatief bedenken. Later hierover meer.  
 
PBS – ARETE  
Samen met nog een aantal scholen in Nederland doet onze groep 7/8 mee aan een onderzoek van de 
Vrije Universiteit van Amsterdam.  
Dit onderzoek wordt gedaan in de vorm van 9 lessen op het gebied van gedragsverwachtingen en 
PBS. Een aantal van deze lessen is erg vanzelfsprekend. De eerste les heeft als titel: ‘Ik groet 
anderen’. Groeten is de normaalste zaak van de wereld, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. 
Andere titels zijn bijvoorbeeld: ‘Ik ruim mijn spullen op’ of ‘Ik help anderen met vragen’. Elke les 
wordt een week lang geoefend. Aan het eind van de week wordt gekeken hoe het in die week is 
gegaan. Om de drie weken is er een oefenweek om de drie gedragsverwachtingen nog een keer te 
oefenen. 
In november hebben 18 kinderen een voormeting gedaan. Dat betekende dat ze een vragenlijst 
moesten invullen. Deze vragen gingen bijvoorbeeld over: ‘Hoe voel je je in de klas?’ of ‘Zijn er thuis 
dingen die je lastig vindt?’  
Aan het eind van de onderzoeksperiode moeten de 18 kinderen die in november de lijst hebben 
ingevuld, deze nog een keer invullen. Hopelijk is het beeld dan anders dan het in november was. 
Wordt vervolgd! 
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Inschrijven broertjes/zusjes en/of nieuwe leerlingen!  
 
Binnenkort starten we op school weer met de 
formatiegesprekken en de groepsindeling voor 
aankomend schooljaar (2022-2023). Vandaag ben ik 
ook weer gestart met de kennismakingsgesprekken; de 
gesprekken met ouders met een peuter die op zoek zijn 
naar een basisschool.  
Als uw oudere zoon of dochter bij ons op school zit, is 
het aannemelijk dat zijn of haar broertje/zusje ook start op CBS Het Lichtschip. We willen u vragen 
om een aanmeldpakketje aan te vragen en hiermee uw zoon/dochter in te schrijven bij ons op 
school. Dan kunnen we met hem/haar bij onze formatiegesprekken ook rekening houden.  
Natuurlijk is het altijd mogelijk een gesprek aan te vragen met mij (Pietronella) om uw vragen te 
stellen of meer te horen over onze identiteit, ambities en expertise. Als u al een kind bij ons op 
school heeft, is dit geen verplichting. Voor ‘nieuwe’ ouders is deze kennismakingsafspraak wel 
noodzakelijk.   
We vragen u uw zoon of dochter vóór 1 juni 2022 aan te melden als hij/zij in het schooljaar 2022-
2023 vier jaar wordt! 
 
Pietronella van Dijk, directeur CBS Het Lichtschip;  
p.vandijk@aves.nl * www.hetlichtschip.nl  
 
Weerbaarheidstrainingen – Optima Forma 
De weerbaarheidstrainingen van Optima Forma leren kinderen hun kracht te ervaren en op te komen 
voor zichzelf. Hierdoor kunnen ze beter omgaan met lastige of vervelende situaties. Daarnaast leert 
de training om meer eigenheid en zelfwaardering te ontwikkelen en grenzen te stellen. Weerbare 
kinderen zijn minder kwetsbaar voor allerlei vormen van ongewenst gedrag. Denk aan intimidatie, 
seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie, geweld en pesten. 
Optima Forma maakt gebruik van psychomotorische therapie waarin doen, bewegen en ervaren 
voorop staat. Er is een tweetal verschillende trainingen.   
Weerbaarheidstraining Tik ‘m Outside - in de buitenlucht -Voor kinderen van 9-13 jaar  
Weerbaarheidstraining - Voor kinderen van 6-9 jaar 
Voor meer info zie flyer welke is toegevoegd als bijlage.  
 
De volgende Brulboei verschijnt op 14 februari 2022   
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