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Laat je zien!!

Brulboei nr. 15 - 2021-2022

Agenda
Maandag 9 mei
Dinsdag 10 t/m vrijdag 13 mei
Woensdag 11 mei
Maandag 16 t/m vrijdag 20 mei
Woensdag 25 mei
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei

Brulboei 15
Avondvierdaagse 2022 (zie ook bijlage)
Luizencontrole
PBS-week
Avesdag; alle leerlingen vrij
Hemelvaart; alle leerlingen vrij

Van de directie…
Beste ouders/verzorgers,
Vanmorgen zijn we weer gestart na twee lange weken meivakantie. Gelukkig hadden de meeste
leerlingen er weer zin in!
Ook zijn we schoolbreed gestart met onze nieuwe methode Pluspunt 4 voor rekenen. We werkten al
met een eerdere versie van Pluspunt, namelijk versie 3. We zijn nu al gestart i.p.v. na de
zomervakantie om de leerlingen te laten wennen aan de nieuwe rekenmethode en om alvast toe te
werken naar het hogere rekenniveau dan dat we gewend waren. Groep 3 was al na de kerst gestart
en nu zijn ook de groepen 4 t/m 7 gestart. We werken nu niet meer met het gele en blauwe boek
maar met één werkschrift. Ook zijn de lessen anders samengesteld. Vraag uw kind maar eens naar
zijn of haar eerste indrukken. De rekenlessen in groep 1/2 (Onderbouwd) worden ook aangevuld met
de voorbereidende rekenlessen van Pluspunt 4.
Vanaf morgen wordt de Avondvierdaagse georganiseerd in Ens. Vandaag hebben alle leerlingen die
zich hebben opgegeven een groepsindeling + infobrief gekregen. Als de ‘H’ in de tweede tabel achter
de naam van uw kind staat wordt u verwacht deze dag mee te lopen als begeleider. Per groep
leerlingen zijn er meestal 2 begeleiders per avond ingedeeld. De start is weer vanaf ons schoolplein.
Ook vindt u de brief nog in de bijlage bij deze Brulboei. Via de Parro-app zal ik het groepsoverzicht
delen van de deelnemende leerlingen.
Aanstaande woensdag is er weer luizenpluis. Wilt u zorgen dat uw zoon/dochter met een kapsel
zonder gel of lak naar school gaat en de ingewikkelde haarcreaties graag bewaren voor een andere
schooldag. Dan kunnen de pluisouders snel en efficiënt de haren controleren. Alvast bedankt voor
uw medewerking!
In de meivakantie is het zandbakzand ververst, er zit weer een flinke berg schoon zand in de zandbak.
Hier kunnen de leerlingen weer heerlijk mee spelen komende maanden! Veel speelplezier!
In de volgende Brulboei zal ik u bijpraten over de afgenomen ouder-enquête.
Lief en Leed
Juf Danielle is vanmorgen weer gestart in groep 1/2A. We hebben haar afgelopen weken moeten
missen i.v.m. ziekte, maar nu is ze weer helemaal opgeknapt, fijn!
Daan en Esmee zijn in de meivakantie grote broer en grote zus geworden. Hun zusje Nikki is geboren.
We wensen hen veel geluk samen!
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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.
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 19 (09/05 - 13/05) – Hier is de koning (1 Samuel 10: 2-27 en 12: 1-25)
Saul wordt koning over Israël. Op de dag van zijn uitverkiezing verstopt hij zich tussen de bagage. Is
dat nou een koning? Samuel blijft het volk vertellen dat ze naar God moeten luisteren.
Week 20 (16/05 - 20/05) – Spijt (1 Samuel 13: 1-14 en 15: 1-31)
Saul is de koning in Gods naam. Maar soms doet hij wat hij zelf wil in plaats van wat de Heer van hem
vraagt. Daarom kan hij geen koning blijven.

Positive Behavior Support (PBS)
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer is groep 7/8 aan de beurt!
De tussenstand voor de nieuwe schoolbeloning is 348 munten. We zijn dus al dik over de helft van ons
spaardoel (500 munten)!
PBS-kijkdag (Voor bezoekers uit Finland en Turkije)
Dinsdagmiddag 5 april rond 1 uur zaten alle groepen van CBS Het Lichtschip bij elkaar in de
gemeenschapsruimte. We zongen het PBS-lied met de hele school. Waarbij de bezoekers uit Finland
en Turkije probeerden mee te zingen (Stiekem een beetje playbacken).
De bezoekers komen van de universiteit en doen onderzoek over PBS in verschillende landen en
kijken naar alle details van PBS.
Daarna zaten de bezoekers, het kidsteam, juf Gerrie en juf Pietronella in het lege lokaal en gingen de
bezoekers vragen stellen aan het kidsteam en ook andersom. (Het Kidsteam zijn Yvana, Ferdinand,
Femke, Quinn, Elin en Jaylinn.) In het lege lokaal zat het kidsteam te overleggen met de twee juffen
wat het kidsteam beter kon doen. De bezoekers stelden goede vragen. Het kidsteam vond dat het
heel goed ging en de bezoekers hebben veel plezier gehad.
Toen het 14:25 uur was, moesten er een paar kinderen van het kidsteam naar huis, want anders
kwamen ze te laat thuis.
De kinderen van het kidsteam en de juffen hebben een heel interessant en leerzaam gesprek gehad
met de bezoekers en lieten hun eigen meningen horen. De bezoekers waren erg tevreden dat het
kidsteam zijn best deed om Engels te spreken.
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We ontvingen de volgende mail n.a.v. het schoolbezoek:
Nogmaals bedankt dat onze gasten jullie school mochten bezoeken. Ze waren er erg van onder de
indruk en vol lof over wat ze hadden gezien.
In de nabespreking ’s ochtends kwamen de volgende opmerkingen naar voren:
• Kleine dorpsschool
• Geweldige ontvangst met het PBS lied
• De waarden zijn prachtig vormgegeven en overal zichtbaar
• Alle mensen die ze spraken hadden PBS echt geïnternaliseerd
• Verwachtingen duidelijk, consequenties duidelijk
• Geweldig dat ze met de kinderen konden praten. Die gaven aan dat het pesten verminderd
was
• Opvallend was dat de kinderen zeiden: je hoeft niet met iedereen bevriend te zijn, je mag zelf
je vrienden kiezen maar je moet wel op een leuke manier met iedereen omgaan
• Geweldig dat de kinderen zelfs een motivatiebrief moesten schrijven om in het kidsteam te
komen
• Leerlingen maakten een gelukkige indruk en waren trots op hun school en blij op deze school
te zijn
• Een schoolplan voor 5 jaar waar PBS ook op staat
• Actieplannen voor gedrag
• Consequenties: hoe om te gaan met probleemgedrag
• Ondersteuners op het plein
• Voorspelbare omgeving
• Betrokken ouders
• Leraren, leerlingen en ouders praten allemaal dezelfde taal
Al met al een bezoek waarvan het leren van en met elkaar centraal stond. We zijn trots op deze
mooie feedback!
Meidenmiddag 1 juni
Hallo allemaal,
Woensdag 1 juni organiseer ik een meidenmiddag, een middag lekker
voetballen alleen of samen met je vriendinnen.
Voor meiden uit Ens en Kraggenburg in groep 3 t/m 8.
Ik heb er zin in, ik hoop jullie ook. Laten we er samen een gezellige
middag van maken.
Hoe je je aan kunt melden lees je in de flyer (bijlage).
Sportieve groetjes, Rosanne van Benthem
De volgende Brulboei verschijnt op 23 mei 2022
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