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Agenda 
Maandag 23 mei Brulboei 16  
Woensdag 25 mei  Avesdag; alle leerlingen vrij  
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei Hemelvaart; alle leerlingen vrij 
Donderdag 2 juni   Schoolfotograaf + MR-vergadering 
Maandag 6 juni   Tweede Pinksterdag – alle leerlingen vrij!  
Maandag 13 juni   Brulboei 17  

 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Deze week maar twee dagen school. Woensdag hebben alle scholen van Aves een studiedag. Deze 
staat in het teken van elkaar ontmoeten en verbinding op Festival Aves. Donderdag en vrijdag zijn we 
vrij i.v.m. een lang Hemelvaartsweekend. Daarna zijn er nog maar 7 schoolweken tot de 
zomervakantie.  
De formatie voor komend schooljaar hebben we nog niet rond. Ik hoop u in de volgende Brulboei te 
kunnen informeren over de groepen en de verdeling van de leerkrachten voor het schooljaar 2022-
2023. 

 
In de andere bijlage vindt u de beloofde samenvatting van de 
ouder-enquête dit aan het begin van dit jaar is afgenomen. Al 
met al dikke voldoendes (hoger dan 7,7) voor de vier 
deelgebieden, namelijk personeel, leiderschap, kwaliteit & 
innovatie en ouders & samenleving. Een uitgebreide 
samenvatting van deze ouder-enquête is dus te lezen in de 
aparte bijlage.  

   
 
Lief en Leed 
De jarigen van juni zetten we in het zonnetje! Deze leerlingen worden 
weer een jaartje ouder: Frans, Jorrit, Niek, Yvana en Indy (groep 1A). 
Alvast van harte gefeliciteerd! 
 

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 
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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 21 (23/05 - 25/05) – Verder dan je kijken kunt 

Handelingen 1:1-11 
Jezus gaat naar de hemel. Toch betekent dat niet dat zijn verhaal is afgelopen: de leerlingen moeten 
verder kijken. 

Week 22 (30/05 - 03/06) – Vol vuur 

Handelingen 1: 12-26 en 2: 1-40 
De lege plek van Judas wordt ingevuld. Tijdens het pinksterfeest komt de Heilige Geest bij de 
leerlingen. Nu kunnen ze vol vuur gaan vertellen over Jezus en over Gods koninkrijk.  

Week 23 (07/06 - 10/06) – Jou moet ik hebben 

1 Samuel 16: 1-23 en Psalm 23 
De profeet Samuel moet iemand zalven die later koning kan worden. Zeven zoons van Isaï zijn niet 
degenen die God bedoelt. Maar bij de achtste weet Samuel: jou moet ik hebben! 
Koning Saul, die nu nog op de troon zit, heeft last van sombere buien. Alleen David kan er met zijn 
harpspel voor zorgen dat de koning zich wat beter voelt. In psalm 23 zingt David over God die voor 
hem zorgt. 
 
Positive Behavior Support (PBS)  
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer is meer over het schoolplein!  
De tussenstand voor de nieuwe schoolbeloning is 427 munten. We zijn dus bijna bij ons spaardoel 
(500 munten)!  
 
Afgelopen week hadden we weer onze PBS-week. In Parro heeft u kunnen lezen dat het deze keer in 
het teken stond van het schoolplein. Alle leerlingen mochten afgelopen week een ontwerp bedenken 
voor ons schoolplein. De jongere groepen hebben dit getekend en uitgewerkt met hun eigen idee. De 
oudere kinderen hebben het middels een plattegrond uitgewerkt. Wat een leuke ideeën kwamen er 
tot stand. Van een klimmuur tot een piratenklimschip op het plein. Mooi om alle leerlingen zo 
betrokken te zien.  
Er is onder de leerlingen een pleinwachtcommissie opgesteld. De leerlingen mochten een brief 
schrijven naar meester Freerk, waarom zij in deze commissie willen deelnemen. De volgende 
leerlingen zijn gekozen: Jasmijn uit groep 5, Finn uit groep 6 en Romeé uit groep 7. Zij zullen samen 
met de schoolpleincommissie naar een passend schoolpleinontwerp gaan kijken. Heel veel succes en 
plezier bij het uitwerken! 
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GEZOCHT: Nieuwe voorzitter Activiteiten Vereniging  
 
Vind je het leuk om met een team van ouders en leerkrachten activiteiten te organiseren voor 
kinderen? Ja, dan is het volgende misschien iets voor jou.  
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder die de rol van voorzitter op zich wil nemen.  
Wat houdt dit in:  
- Organiseren van activiteiten (Sinterklaas, Kerst,…)  
- Vergaderingen plannen en voorzitten  
- Begroting opstellen samen met penningmeester  
- Verantwoordelijk zijn voor inkomsten en uitgaven  
 
Interesse? Neem dan contact op met Jessie Prins 
AC.cbshetlichtschip@aves.nl 
 

Groeps- en afzwaaifoto’s groep 8 
Donderdag 2 juni staan de groepsfoto’s en afzwaaifoto van groep 8 weer op 
de planning. We willen graag direct na aanvang school, half 9 beginnen met 
de groepen. I.v.m. de gymlessen hebben we een aangepaste volgorde.  
De ochtend is zo maar voorbij, dus zorg dat je op tijd op school bent (net als 
anders)! En trek wat leuks aan waar je je fijn in voelt;-) 
 

Namens de Activiteitencommissie; Judith van Heerde en Jessie Prins 
 
Week van de Teek 
Het weer wordt beter, dus kans op een  teek  wordt groter. Deze kleine 
beestjes kunnen diverse ziektes overdragen. Wij geven jullie graag tips hoe je 
een tekenbeet zo goed mogelijk kan voorkomen. Daarnaast is er voor kinderen 
van 3-12 jaar een "Teken"-wedstrijd! Teken leven in het hoge gras of in de 
struiken. Wanneer je een wandeling maakt door bijvoorbeeld het bos, bestaat 
er een kans dat je een teek oploopt. De teek kan zich dan vastbijten in de huid. 
Als de teek er te lang zit, kan deze onder andere de ziekte van Lyme 
overbrengen. De  teek  kan zich ook vastbijten in de huid van huisdieren. De ziekte van Lyme kan 
chronische klachten veroorzaken aan bijvoorbeeld het hart, het zenuwstelsel en de huid. 
 
Wat kan ik doen om een beet van een teek zoveel mogelijk te voorkomen? 

• Blijf zoveel mogelijk op de paden en vermijd dichte begroeiing en struikgewas. 
• Draag dichte schoenen, lange mouwen en een lange broek. Stop broekspijpen in de 

sokken. (Op lichte kleding zijn teken beter te zien). 
• Spuit kleding in met een insectenwerend middel dat DEET bevat. 
• Smeer onbedekte huid in met een middel dat DEET bevat. 
• Jezelf en/of een ander controleren op teken na een buitenactiviteit. 
• Je huisdieren controleren op teken na een buitenactiviteit. 
• Wanneer er een  teek  gevonden wordt (dit is te zien aan een klein zwart/bruin stipje dat vast 

aan de huid zit) kan deze verwijderd worden met een pincet. Dit kan jezelf of door een ander 
laten doen. 

• Download de RIVM-app Tekenbeet. 

Tekenwedstrijd voor kinderen met een leeftijd van 3-12 jaar 
Wil jij kans maken op een gave prijs? Dit jaar kan je meedoen met onze tekenwedstrijd. Download de 
kleurplaat op de website van GGD Flevoland of haal je kleurplaat op bij de receptie van GGD 
Flevoland in Almere, Lelystad of Emmeloord. Versier jouw kleurplaat zo mooi als je kunt en vergeet 
niet om daarna je naam, leeftijd én adres in te vullen. Als je helemaal tevreden bent, stuur je de 
kleurplaat op in een envelop naar het onderstaand adres: 

GGD Lelystad t.a.v. Ester Meijer Noorderwagenstraat 2 8223 AM, Lelystad 

mailto:AC.cbshetlichtschip@aves.nl
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Zorg ervoor dat je kleurplaat uiterlijk  vrijdag 3 juni  bij ons binnen is! 
De 4 winnaars worden op 10 juni bekendgemaakt en krijgen wat lekkers met een cadeautje. 
Download hier de kleurplaat!  In de bijlage vind je de kleurplaat ook. Veel kleurplezier! 
Voor meer informatie of het bestellen van informatiemateriaal kan er contact opgenomen worden 
met GGD Flevoland, afdeling infectieziekten: 

E-mail             infectieziekten@ggdflevoland.nl (088-0029910  
Website:         www.ggdflevoland.nl 

Met vriendelijke groet, 
GGD Flevoland 

 
De volgende Brulboei verschijnt op 13 juni 2022   

http://url7859.ggdflevoland.nl/ls/click?upn=6f5-2FbYm7NK57hEAE-2BqM6OdNxUtbs3MGEasRekB-2FONlAEY9AU9m-2FwG4XXELTjOLdkEUOIkCmX0pTXL-2FTXBtESCxlO93BDxHMFQToL1ba02NxCAHZkaLZPoqELCpWkWWDMVF-2Buki8yPfrZFUXaMjrnO-2F5u1Vn9EBMrggrgfWqnkBg-3DAK8V_36sAnYEGqSQgTFqzrNnKso1vH37OMPd7iVg7qWr37P7yV9h7LIaKkX4LuDJAmnKsq7yknmOlBVmyL-2FD0i4hZLhpiLchcuN5RPTjEhNm5m3fELHSgNT9WwGF4xjtZxyOE3n-2BXHIL5QUD2-2BHLOls3OboG174Ckw3fUy5ELqfVu4IA6ZsHOz6MBqPna88JdatprddjE0oTlvAtrQoRD8eGg5g-2FG58Xwb5BIbHv0xhrLcOI2LQlyrAm9AR-2FHGLWTmNaouIMIs7Xy6ddL-2BSksSmw-2BTeREmJHhP0Uj-2FTU-2F21Gu7GCZCABogtivPBxM9jMv1mn7oriiO-2Bvcv-2BqDoM8Y2zA8YEG6eE9-2FqPWuOKrUPbAd-2FM2FUUNfbCcKN9BMez-2B4SueLLsCuxWxNrfdLNP7POtz3toT1A3D-2F-2FJgCpIC80kNUuwSGSoCUwCrjNLQ8R6XH6KbJ2E53NhMA6lVGaGxm9QtbIA-3D-3D
mailto:infectieziekten@ggdflevoland.nl
http://url7859.ggdflevoland.nl/ls/click?upn=GUWwDvserMcNJ4WB-2FYbFJm5BXDk44aF9XiykYSJ-2Fq6jJWkuBQnH-2FIjzb2zrARXpPqIQJ_36sAnYEGqSQgTFqzrNnKso1vH37OMPd7iVg7qWr37P7yV9h7LIaKkX4LuDJAmnKsq7yknmOlBVmyL-2FD0i4hZLhpiLchcuN5RPTjEhNm5m3fELHSgNT9WwGF4xjtZxyOE3n-2BXHIL5QUD2-2BHLOls3OboG174Ckw3fUy5ELqfVu4IA6ZsHOz6MBqPna88JdatprddjE0oTlvAtrQoRD8eGg5g-2FG58Xwb5BIbHv0xhrLcOI2LQlyrAm9AR-2FHGLWTmNaouIMIs7Xy6ddL-2BSksSmw-2BTeREmJHhP0Uj-2FTU-2F21Gu7GCZCABogtivPBxM9jMv1mn74gdWqH69Fx52DQ0mFHlN36cixi8tBjXzitZsOlF12MM3N9Xv8bR-2BrRQgFoh2xe3EHyoh1B2QJt22eqrXo0OonTurJoGQ4lIsEljX8mfWvBYjUmmREboaN3E9b8rqeMdGBTQYHVROWv274-2BJzhVARmA-3D-3D

