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Laat je zien!!

Brulboei nr. 14 - 2021-2022

Agenda
Dinsdag 5 april
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Dinsdag 19 april
Woensdag 20 t/m vrijdag 22 april
Vrijdag 22 april
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Maandag 9 mei

Nationale Buitenlesdag 2022
Bezoek buitenlandse delegatie PBS
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Paasviering met het hele gezin vanaf 16.00 uur
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Studiedag team; alle leerlingen vrij!
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen (zie bijlage)
Meivakantie!
Brulboei 15

Van de directie…
Beste ouders/verzorgers,
April doet wat hij wil. We verlangen al weer terug naar de zonnige maand maart, hopelijk zit de lente
snel weer in de lucht!
Afgelopen weekend waren leerlingen uit groep 7/8 actief in Almere tijdens de First Lego League. De
sfeer zat er goed in. Verderop in deze Brulboei kunt u meegenieten met deze geslaagde zaterdag!
In alle groepen zijn we druk met de voorbereidingen voor de Paasviering. Een aantal ouders heeft
een locatie beschikbaar gesteld en we hebben ook zelf wat ouders benaderd. Inmiddels zijn de
scènes verdeeld en zal elke groep zelf vorm geven aan het uitbeelden van de scène. De officiële
uitnodiging om met uw gezin mee te lopen met het Paasverhaal volgt aanstaande vrijdag. Gezinnen
met de jongste kinderen starten vanaf 16.00 uur. We hopen dat u hier rekening mee heeft kunnen
houden in uw agenda! Start en finish zijn bij school. De leerlingen zijn donderdag 14 april om 12.00
uur vrij, zodat het team de middag tijd heeft om alles voor te bereiden. Tot dan in elk geval!
We delen geen zelftesten meer uit, maar hebben er nog voldoende op voorraad. Wilt u gebruik
maken van extra testen om bijv. gezinsleden te monitoren bij klachten, stuurt u dan even een
berichtje naar de leerkrachten van uw kind.
Op vrijdag 22 april worden de Koningsspelen weer georganiseerd. Dit wordt zoals vanouds weer
Ensbreed gevierd op verschillende locaties in het dorp. We hebben veel ouderhulp nodig, dus we
hopen dat u zich massaal aanmeldt. Maandag 4 april krijgen alle oudsten een brief + opgavestrookje
mee naar huis. In de bijlage bij deze Brulboei vindt u deze brief nog een keer. U kunt zich aanmelden
d.m.v. het strookje maar ook door de leerkracht van uw kind een berichtje te sturen. Alvast bedankt!
Lief en Leed
Afgelopen weken hebben we een aantal leerkrachten moeten missen vanwege een
Coronabesmetting; Juf Janneke W, juf Janine en meester Freerk. Gelukkig is iedereen inmiddels weer
aan het werk, de één wat fitter dan de ander. Ook missen we nog regelmatig leerlingen vanwege een
besmetting en de quarantaine. Fijn dat u ons hierover blijft informeren.
Het lerarentekort i.c.m. een hoog ziekteverzuim i.v.m. Corona maakt dat het continueren van het
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onderwijs steeds meer een uitdaging is. Gelukkig kunnen we dit bij ons op school nog redelijk goed
opvangen door intern andere keuzes te maken en dankzij duo partners die extra kunnen bijspringen.
Op onze laatste gezamenlijke teamvergadering deelde juf Marisca een leuk nieuwtje. Zij en haar man
Jeffrey verwachten in oktober hun derde kindje. Van harte gefeliciteerd met dit mooie nieuws!
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.
Thema ‘Open je ogen’ (7 maart t/m 15 april)
De leerlingen van Jezus kijken hun ogen uit in de verhalen van deze periode. Ze
zien Jezus over het water gaan, zieke mensen genezen en brood delen met
duizenden mensen. Op een hoge berg zien een paar leerlingen hoe groot en
bijzonder Jezus is. En bij het open graf ontdekken ze iets dat ze nooit voor mogelijk
hadden gehouden. Er is meer te zien dan je dacht!
Week 14: (04/04 - 08/04) – Ben jij hier de baas? (Marcus 10: 46-52, 11: 1-10 en 12: 1-12
De blinde Bartimeüs laat zich niet het zwijgen opleggen. Hij roept Jezus aan als ‘Zoon van David’ – een
koning dus! Ook bij de intocht in Jeruzalem wordt Jezus toegejuicht als koning. Later vertelt Jezus een
verhaal over een wijngaardenier die zijn knechten en zijn zoon stuurt om de opbrengst op te halen. Als
de oppassers hem doden, zal de wijngaardenier zelf komen om het recht te herstellen.
Week 15: (11/04 - 15/04) – Ik geef je alles (Marcus 14: 1-25 en 16: 12-25)
Een vrouw zalft Jezus met dure olie. Jezus vertelt dat één van zijn leerlingen hem zal verraden, hij
wordt gearresteerd in de hof van Getsémané. Na een verhoor bij de hogepriesters en bij Pilatus wordt
Jezus ter dood veroordeeld en gekruisigd. Maar op de derde dag maakt God een nieuw begin: het graf
is leeg, Jezus leeft!
Thema ‘Naar wie luister jij?’ (19 april t/m 3 juni 2022)
We lezen in deze periode over de profeet Samuël. Hij hoort als kind de stem van
God en wordt later een profeet. Als Israël een koning wil, zalft Samuël koning Saul.
Met Hemelvaart en Pinksteren lezen we de verhalen die bij deze feesten horen.

Week 16: (19/04 - 22/04) – Hoor je mij? (1 Samuel 1, 2 en 3)
Hanna bidt in de tempel. De priester Eli denkt eerst dat ze dronken is, maar God hoort haar gebed.
Hanna krijgt een kind. Haar zoon Samuel hoort later de stem van God. Zullen de mensen ook naar
hem luisteren als hij Gods woorden doorvertelt?

Positive Behavior Support (PBS)
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer is groep 3 aan de beurt!
De tussenstand voor de nieuwe schoolbeloning is 324 munten. We zijn dus al dik over de helft van ons
spaardoel (500 munten)!
Algemeen PBS
Dinsdag 4 april krijgen we ’s middags een delegatie van PBS op bezoek uit Finland en/of Turkije. Zij
worden begeleid door Sui Lin Goei vanuit de VU Amsterdam. We hebben een speciaal programma
gemaakt waarin we presenteren hoe wij vormgeven aan PBS bij ons op school. We zullen o.a. het
PBS-lied zingen en het Kidsteam, de stuurgroep en het team zullen in gesprek met onze gasten gaan.
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In groep 3 zijn we blij met PBS, we hebben heel veel zin
in de groepsbeloning. We doen natuurlijk ook mee met
het sparen voor de schoolbeloning. Dit doen we
bijvoorbeeld door op verschillende
manieren betrokkenheid en respect te laten zien.
Daarnaast sparen we veel muntjes voor in de klas en
als we er 50 hebben gespaard, dan hebben we een
speelgoedmiddag. Iedereen mag iets meenemen van
thuis en dan gaan we in plaats van werken, gewoon de
hele middag spelen. Dat hebben we dan natuurlijk
helemaal zelf verdiend door zo hard te werken.
Wij verdienen heel veel muntjes door het hebben van
een goede leeshouding. Elke dag kunnen we zo een
aantal muntjes verdienen omdat we een aantal keer
per dag lezen.
Voordat we gaan lezen denken we na over hoe wij
goed gaan lezen. Elk kind kiest zelf waar hij die dag
extra goed op let en zet zijn eigen wasknijper bij het
plaatje op het leesblad. We kunnen kiezen voor het
letten op het bijwijzen of we letten erop dat we niet
onder het lezen naar de wc gaan. We kunnen ook
kiezen voor 2 boeken. Dit betekent dat we altijd een
extra boek klaar hebben liggen voor als we ons boek
uit hebben. We lezen al 15 minuten zelfstandig!
Groetjes uit Groep 3
First Lego League
Op zaterdag 2 april gingen er twee teams uit groep 8 naar de regiofinale van de First Lego League in
Almere. Daar moesten ze verschillende missies uitvoeren met een robot en ze moesten ook een
presentatie houden over het onderwerp cargo connect.

Naemi en Melissa deden de presentatie
voor het team Flevovogels 1.

Nienke en Amy deden de presentatie
voor het team Flevovogels 2.

De kinderen die presenteerden vonden het erg spannend. Maar het ging heel goed bij beide teams.
Uit elk team moesten om de zoveel minuten twee kinderen met de robot een aantal missies doen.
Elke missie is een aantal punten waard.
Dit zijn wedstrijd tafels. Hier moest elk team met de eigen
robot missies uit voeren. Flevovogels 1 & 2 hebben het
heel goed gedaan.
Er waren veel prijzen te winnen zoals een prijs voor
doorzettingsvermogen, beste teamcoach, mooiste robot,
beste robot, beste presentatie en samenwerken. Er
mochten dit jaar in plaats van 1 team 2 teams door naar de
BeNeLux finale. Op de eerste plek stonden de Drieluikers
dus die mogen door naar de BeNeLux finale. En op nummer
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2 stond Flevovogels 2! Dus Flevovogels 2 mag door naar de BeNeLux
finale. Flevovogels 2 was heel blij en Flevogels 1 was ook heel blij
voor Flevovogels 2. Dus ze mogen op 21 mei 2022 naar Rotterdam
voor de BeNeLux finale.
Dit waren alle bekers.
En na afloop gingen we met beide teams naar de McDonalds voor een lekker ijsje.

Het was een geslaagde dag!
Nienke en Ziva (groep 8)
Vacature GMR AVES - GMR zoekt enthousiaste ouders
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) zet zich actief in
voor zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle óf een
meerderheid van de scholen van Stichting Aves. Ze streeft naar goed en
kwalitatief onderwijs en is er om de belangen van de kinderen, ouders en
de medewerkers van Aves te waarborgen.
Als officieel adviesorgaan heeft de gmr instemmingsrecht op veel beleidsterreinen. De gmr bestaat
uit zes ouders en zes personeelsleden en kent een evenwichtige verdeling tussen de openbare,
katholiek-oecumenische en protestants-christelijke identiteit.
Binnen de oudergeleding ontstaan per augustus 2022 drie vacatures. We zoeken daarom
ENTHOUSIASTE OUDERS
twee ouders met protestants-christelijke achtergrond
één ouder met openbare achtergrond
die willen plaatsnemen in de gmr van Aves. De gmr is verdeeld in teams met een eigen
aandachtsgebied, namelijk personeel, financiën, identiteit, onderwijs, communicatie en ICT. We
roepen vooral ouders met kennis op het gebied van financiën of communicatie op om te reageren,
maar je mag natuurlijk ook reageren als je een van de andere aandachtsgebieden wilt
vertegenwoordigen.
Meld je aan!
Ben jij die enthousiaste ouder/verzorger, verbonden aan een van de Aves scholen, die mee wil
denken op bestuurlijk niveau, heb je een proactieve houding en ben je in de gelegenheid om tijd te
investeren in voorbereiding en het bijwonen van vergaderingen (ongeveer tien keer per jaar op
woensdagavond)?
Stuur dan voor 29 april 2022 je motivatie en achtergrond naar gmr@aves.nl.
Bij meerdere aanmeldingen worden de gmr-leden via een verkiezing gekozen.
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Gezinsactiviteit op Tweede Paasdag!
Op de Tweede Paasdag (18 april) wordt er een Buitendag voor jong en oud georganiseerd. Meer info
op: www.buitendagnop.nl

De volgende Brulboei verschijnt op 9 mei 2022
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