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Laat je zien!!

Brulboei nr. 18 - 2021-2022

Agenda
Maandag 4 juli
Donderdag 7 juli
Vrijdag 8 juli
Maandag 11 t/m woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli
Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus

Studiedag team ; alle leerlingen vrij!
Musical groep 8
Vossenjacht (Schoolbeloning PBS)
Kamp groep 7/8
Zomerfeest + afscheid meester Freerk & juf Daniëlle
Laatste schooldag, alle leerlingen 12.00 uur vrij
Zomervakantie

Van de directie…
Beste ouders/verzorgers,
De laatste loodjes…. Er wordt al druk geoefend voor de musical, rapportfolio’s, doorschuifmiddag,
oudergesprekken, schoolbeloning!, zomerfeest, afscheid van juf Daniëlle en meester Freerk en nog
veel meer in de laatste twee weken. Gelukkig hebben we een zomervakantie in het vooruitzicht!
Dinsdagmiddag zag ik gespannen gezichten voor de zogenoemde doorschuifmiddag. U heeft de
foto’s kunnen zien in Parro. Leuk om de enthousiaste verhalen te horen na afloop!
Afscheid juf Danielle en meester Freerk
Na de zomervakantie zullen meester Freerk en juf Daniëlle op een andere plek gaan lesgeven.
Natuurlijk gaan wij hen ontzettend missen. Ze hebben zich jarenlang ingezet voor de school. We
willen hen dan ook op een passende manier uitzwaaien.
Op maandag 4 juli nemen we als team afscheid van Freerk en Daniëlle. Op school nemen we samen
met alle leerlingen afscheid van hen op donderdag 14 juli. Na schooltijd is er voor ouders en oudleerlingen een mogelijkheid om hen een hand te geven. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. De
uitnodiging vindt u in de bijlage. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd!
Tijdens het kamp zal meester Freerk afscheid nemen van groep 7/8 en juf Daniëlle zal op
vrijdagmorgen 15 juli in groep 1/2 afscheid nemen.
We hopen dat we op deze manier met elkaar de werktijd op CBS Het Lichtschip op een goede manier
kunnen afsluiten.
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.
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Thema ‘Ben jij een held?’
We lezen deze periode over David en koning Saul. David verslaat de reus Goliat
en is succesvol in de strijd. Hij wordt toegejuicht als een held. Wanneer ben je
eigenlijk een held? Ook andere personen in de verhalen verrichten heldendaden.
Zoals Michal, de dochter van de koning die David helpt ontsnappen. En Jonatan,
die met gevaar voor eigen leven onderzoekt of de kust veilig is voor David.
In de zomerweken rondom de vakantie staan we stil bij de Bijbel als geheel en de
manier waarop de kinderen zelf tegen het leven aankijken.
Week 26 (27/06 - 01/07) – Waar ben je veilig? (1 Samuel 19: 18-24 en 1 Samuel 20 en 21)
David is op de vlucht voor koning Saul en gaat naar het profetenhuis. De soldaten die daar komen, en
later ook koning Saul, raken in vervoering zodat ze David niet kunnen arresteren.
Jonatan, de zoon van de koning, helpt David door te onderzoeken of de kust veilig is. Daarna vlucht
David verder door het land.
Week 27 (04/07 - 08/07) – Aan jou de keus (1 Samuel 24: 1-23, 1 Samuel 25 en 2 Samuel 2: 1-7)
David krijgt de kans om koning Saul te doden, als de koning zijn behoefte doet in een grot. In plaats
daarvan snijdt David een stuk van de mantel van Saul. Zo laat hij zien dat hij geen kwaad in de zin
heeft.
Een zekere Nabal wil David niet laten delen in zijn rijkdom. Zijn vrouw Abigaïl voorkomt dat David
wraak neemt. Als Nabal sterft, wordt zij de vrouw van David.
Een tijd later, nadat koning Saul is omgekomen in de strijd, wordt David de nieuwe koning van Israël.

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 513 munten.
Dat betekent dat we ons spaardoel van 500 munten hebben gehaald. Top! Op vrijdag 8 juli van
13.00-14.30 uur willen we een vossenjacht organiseren. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. We
zoeken begeleiders voor groepjes leerlingen en nog een aantal vossen. In Parro komt deze week een
mogelijkheid om u hiervoor aan te melden.
Groep 3 vertelt over PBS:
Wij geven twee muntjes aan twee kinderen, omdat ze bijvoorbeeld iets goed hebben gedaan, samen
spelen of goed samen hebben gelezen. De muntjes gaan in de klassenpot. Elke week krijgen 2 nieuwe
helpers twee muntjes om te verdelen.
Frans en Bailey
De knuffel is schattig en lief, en helpt je als je verdrietig bent. Je mag hem dan pakken en bij je
houden. We hebben een kikker, kat en een banaan als knuffels.
Marijn en Daan K
Kinderen krijgen een muntje als ze rustig over de gang lopen. Of ze houden zich aan andere regels
van PBS als ze wat goed doen, dan krijgen ze een muntje.
Jeftha en Manoah
Het PBS-lied is leuk, omdat het een mooi lied is. Dit zingen we altijd met de hele school na de
vakantie. Het gaat over: respect, betrokkenheid en plezier.
Jashlyn en Dy-lin
De beloning als we 50 muntjes hebben verdient met de klas, gaan we een ijsje eten met de klas. We
zitten nu op 33 munten. We kunnen dit verdienen door bijvoorbeeld goed te werken.
We hebben met de hele klas een yell bedacht. We vinden dit een leuke yell, we zeggen deze yell als
we iets goed hebben gedaan in de klas. De yell hangt voorin de klas bij het bureau.
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Yell:
Wij zijn een top top top top topklas!
Want wij
Spelen
Werken
Luisteren
Helpen en lachen
Met elkaar
Nova en Veerle

Ensbreed!
Op de schoolpleinen ervaren we al langere tijd veel overlast van kinderen/jongeren die na schooltijd
en in de avonden/weekenden afval laten rondslingeren op het schoolplein, daarbij worden er soms
ook spullen vernield. Dit gebeurt vooral als de school gesloten is (in de avonden, weekenden en
vakanties). We ontvangen ook signalen van de omwonenden. Mocht uw zoon/dochter ook wel eens
op het schoolplein spelen, wilt u het dan bespreekbaar maken en vragen afval op te ruimen en
voorzichtig met de spullen om te gaan. Alvast bedankt
voor de medewerking!
Om de pleinregels bij de kinderen opnieuw onder de
aandacht te brengen, heeft Anne-Wil Bakker voor ons
een bord ontworpen die we bij alle pleinen zichtbaar op
zullen hangen.
De pleinafspraken zijn namelijk:
*Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf.
*Ik houd de spullen op het schoolplein heel.
*Ik houd het schoolplein netjes.
Na de zomervakantie zullen de borden met de kinderen
onthuld worden. Herkent u de 3 logo’s op het bord?
Herinrichting schoolplein!
Vorige week dinsdag zat de schoolpleincommissie (Finn, Jasmijn, Romée, Rineke Duijster, meester
Freerk en ik) bijelkaar om alle opgehaalde ideeën vanuit de leerlingen te delen met Erik Kolleman van
Kompan. Het was een mooi gesprek, de leerlingen hadden zich uitstekend voorbereid en hadden veel
beeldmateriaal. Met al onze input gaat Kompan nu tekeningen maken. Hierin zullen we nog stappen
moeten zetten om het budget te vergroten en mogelijk kunnen we veel kosten drukken door met
ouders voorwerk te doen zoals speeltoestellen verwijderen, tegels te wippen, stukken te herstraten,
enz, enz. Na de zomer krijgt dit een vervolg. Mooi vooruitzicht!
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Van de MR…
Beste ouders,
Het einde van het schooljaar nadert en we hebben dinsdag 28 juni onze laatste
medezeggenschapsraad vergadering van het schooljaar gehad. Zoals u weet zijn de twee ouders
binnen de MR aftredend en hiervoor kunnen we melden dat beide plekken zijn ingevuld door nieuwe
ouders. Als voorzitter neemt Alfred het stokje over en als algemeen lid neemt Koen zitting in de MR.
Zij zullen zichzelf na de zomervakantie aan u voorstellen.
Als voorzitter dank ik Gert voor de twee jaar waar zijn bijdrage erg waardevol is gebleken. Zelf neem
ik na 7 jaar afscheid waarin we als MR een hoop hebben meegemaakt. Het samengaan van twee
scholenstichtingen, een nieuwe directrice, het continurooster en corona. In al deze zeven jaar heb ik
in de MR mogen samenwerken met meester Freerk als afgevaardigde van het team. Voor zijn input,
humor en alle notulen die hij maakte wil ik hem nog apart bedanken. Zoals bekend gaat meester
Freerk een nieuwe uitdaging aan na dit schooljaar waar ik hem veel succes bij wens. Zijn plaats
binnen de MR wordt ingevuld na de vakantie door een andere collega. Zodra dit bekend wordt,
zullen we dit communiceren.
Alle nieuwe MR-leden wens ik veel succes en ook de ouders en teamleden die mij de afgelopen jaren
hebben benaderd dank voor het vertrouwen. Zeker de laatste tijd waarin niet al het nieuws op school
even leuk kon zijn.
Als laatste officiële mededeling; op verzoek van de activiteitencommissie is door extra evenementen
en stijgende prijzen de vrijwillige bijdrage voor volgend leerjaar vastgesteld op 25 euro, afgelopen
jaren was dit 20 euro.
Met vriendelijke groet,
Ivo Bakker
Aftredend voorzitter MR het Lichtschip
Muziek maken, sporten of digitaal aan de slag. Naar welke workshop ga jij tijdens de Zomerweek?

Ben je tussen de 7 en 13 jaar oud en wil je lekker actief sporten,
theater spelen of freerun skills leren? Wil jij ontdekken of je blij
wordt van (strip)tekenen, proefjes doen of muziek maken? Of
duik je liever in de wereld van technisch Lego of animatiefilmpjes
maken? Geef je dan snel op voor een van de vele leuke en
leerzame workshops tijdens de Zomerweek. Deze is tot stand
gekomen door een fijne samenwerking met Carrefour,
Cultuurbedrijf en FlevoMeer Bibliotheek. Het is aangevuld met
workshops van de Freerun Academy en Mad Science.

Voor ieder wat wils
Van maandag 18 t/m donderdag 21 juli kan je bij Cultuurbedrijf Noordoostpolder en in FlevoMeer
Bibliotheek Emmeloord meedoen aan een heleboel leuke workshops. Bouw jouw eigen robot en
programmeer met LEGO, maak je eigen computergame met Bloxels of een animatiefilm met een
Ipad. Een code kraken, bezig met Minecraft of Microbit behoort ook tot de mogelijkheden. Ben jij
creatief? Kom dan eens naar de kleiworkshop, een rol spelen in de theaterworkshop of leer een
stripfiguur tekenen. Deze week kan je ook gebruiken om eens te kijken of ukelele spelen of freerun
iets voor jou is. Of kom alles te weten over astronauten en de ruimte en ga als een professor aan de
slag met proefjes, onderzoekjes en leuke testjes. Ben je graag in beweging? Doe dan mee met de
sport- en spelactiviteiten. Gelukkig duurt het vier dagen, dus je kan elke dag een andere activiteit
kiezen! Kijk op www.flevomeerbibliotheek.nl/doejemee voor het hele programma en reserveer snel
je kaartje. Er is maar beperkt plek per workshop.
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Reis met ons mee
Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om op reis te gaan tijdens de zomerperiode. Juist ook voor
deze groep kinderen is er in de eerste vakantieweek de mogelijkheid om mee te doen met diverse
workshops. FlevoMeer Bibliotheek, Cultuurbedrijf Noordoostpolder en Carrefour willen zo ieder kind
de kans bieden om nieuwe kennis en ervaringen op te doen, en dat zonder het afleggen van vele
kilometers.
Kaarten voor de Zomerweek zijn te verkrijgen via www.flevomeerbibliotheek.nl of bij de
informatiebalie in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder.

De volgende Brulboei verschijnt op 13 juli 2022.
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