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Laat je zien!!

Brulboei nr. 11 - 2021-2022

Agenda
Donderdag 17 of vrijdag 18 februari
Vrijdag 18 februari
Maandag 21 t/m vrijdag 25 februari
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart
Maandag 7 maart
Vrijdagmiddag 11 maart

Rapportfolio mee naar huis!
PBS schoolbeloning High Tea + optreden in de klas
Voorjaarsvakantie
Rapportfolio-gesprekken
Brulboei nummer 12
Studiemiddag, alle leerlingen om 12.00 uur vrij!

Van de directie…
Beste ouders/verzorgers,
De laatste week voor de voorjaarsvakantie. De meeste toetsen zijn afgenomen. Een aantal leerlingen
rondt deze week nog het één en ander af i.v.m. ziekte en/of verplichte quarantaine.
Na de voorjaarsvakantie zijn de oudergesprekken n.a.v. het Rapportfolio. Hiervoor heeft u zich
inmiddels via Parro kunnen inschrijven.
Op de studiedag van woensdag 2 februari hebben we onder andere de keuze gemaakt voor een
nieuw schoollogo. Dit heeft u inmiddels vast al langs zien komen. Het kenmerkende schip wilden we
graag behouden. Door ronde vormen en extra dynamische lijnen hebben we het logo wat
dynamischer vormgegeven. Ook hebben we de nieuwe schoolkleuren laten terugkomen. Hopelijk
valt deze nieuwe versie ook bij u in de smaak!
Aanstaande vrijdag vieren we onze behaalde schoolbeloning door middel van een High Tea. Onder
het kopje PBS hierover meer.
Deze week is de laatste week om de ouder-enquête in te vullen. Dit hebben inmiddels 55 van de 85
ouders gedaan. Superfijn dat u op deze manier helpt om ons onderwijs nog beter te maken. Als het
rapport beschikbaar is zullen we dit binnen het team en de MR bespreken. Ook zullen we u
informeren over de uitkomsten en eventuele acties die we gaan ondernemen n.a.v. het rapport.
Lief en Leed
Binnen het team is het op dit moment rustig. Juf Gerrie is weer fit na een coronabesmetting en juf
Marieke hoopt na de voorjaarsvakantie Henry te showen op school!
Diverse leerlingen zijn besmet, maar tot nu toe zijn ze gelukkig niet heel ziek. De besmettingen
druppelen een beetje door, i.v.m broertjes/zusjes die na een aantal dagen toch nog besmet raken
van een grote broer of zus.
Er zitten weer versoepelingen aan te komen. Als er meer duidelijkheid is wat dit betekent voor het
basisonderwijs dan ik informeer ik u hierover. Tot dit moment volgen we de huidige richtlijnen en de
beslisboom van 31 januari 2022.
In maart zijn de volgende leerlingen jarig: Mirthe (groep 1B), Mila
(groep 1B), Noah, Killian, Mieke, Nathan, Jayden, Jaïro, Vinz, Luuk,
Maaike, Ruben en Fédric. 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 07 (14/02 - 18/02) – Ik zie je wel (Marcus 5: 1-43)
Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus is: de zoon van de Allerhoogste
God. Jezus verjaagt de geest die de man in zijn greep heeft. Als ze daarna weer naar de overkant van
het water gaan, komt Jaïrus bij Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn dochter wil genezen. Onderweg is er een
vrouw die Jezus aanraakt en geneest. Jezus ziet en helpt iedereen – zelfs de dood houdt hem niet
tegen.
Week 08/09 (21/02 - 04/03) – Je hebt genoeg (Marcus 6: 6b-44)
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te nemen; er zal voor hen
gezorgd worden. Als koning Herodes hoort wat er over de Messias verteld wordt, schrikt hij. Hij is
bang dat het Johannes de Doper is, die hij heeft laten ombrengen. In het laatste verhaal van deze
week horen we hoe Jezus vijf broden en twee vissen deelt met duizenden mensen. Er is voor
iedereen genoeg!
Positive Behavior Support (PBS)
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS.
De tussenstand voor de nieuwe schoolbeloning is 136 munten.
Aanstaande vrijdag vieren we het halen van de schoolbeloning (500! munten) met een High Tea in de
eigen klas. In Parro kunt u aangeven wat uw kind meeneemt naar school. Om het een extra
feestelijke dag te maken, mogen de leerlingen ‘optreden’ in de eigen groep. Het is jammer dat
Corona roet in het eten gooit en een échte Live Lichtschip Show niet mogelijk maakt. We hopen met
deze activiteit toch een feestelijke en swingende afsluiting te hebben voor de voorjaarsvakantie.
EXTRA: Complimentenkaartjes voor een gratis portie zelfvertrouwen (van Heutink voor Thuis)
Een complimentje laat elk kind stralen.
Complimentjes geven een kind
zelfvertrouwen, verbeteren het zelfbeeld
en werken motiverend. Je kind voelt zich
gezien en gewaardeerd. Met onze gratis
complimentenkaartjes wordt
complimentjes geven (en krijgen!) nog
leuker. Stop ze in de in de broodtrommel of
in een jaszak, gooi ze in de brievenbus van
een ander, stuur ze op naar een
vriendje/vriendinnetje, plak ze op de spiegel of leg ze onder het hoofdkussen.
Download de complimentenkaartjes via deze link

2

HERHALING: Inschrijven broertjes/zusjes en/of nieuwe leerlingen!
Binnenkort starten we op school weer met de formatiegesprekken en de groepsindeling voor
aankomend schooljaar (2022-2023).
Begin februari 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 20222023 vier jaar wordt!
Pietronella van Dijk, directeur CBS Het Lichtschip;
p.vandijk@aves.nl * www.hetlichtschip.nl
De volgende Brulboei verschijnt op 7 maart 2022
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