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Agenda 
Maandag 5 t/m 9 september   PBS-week!  
Woensdag 7 september    Luizencontrole 
Donderdag 8 september   Nieuwschooljaarsreceptie, start 19.00 uur   
Maandag 12 september   Brulboei 2 
Maandagmiddag 12 september   Studiemiddag: alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
Donderdag 15 september    Inplannen kind-ouder-leerkrachtgesprekken via Parro 
Vrijdag 16 september    Schoolreisje groep 3 t/m 6  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Het schooljaar 2022-2023 is al een week van start. Fijn om onze 
leerlingen en de ouders weer te ontmoeten. Vanaf deze plek een speciaal welkom aan Maud, Liv, 
Joas, Esmee (allemaal groep 1), Bianca (groep 5), Lieke en Angel (beiden groep 7) die na de zomer 
officieel bij ons op school zijn gestart. Ook zijn er drie nieuwe medewerkers op school begonnen. Juf 
Marijke in groep 4/5, juf Vanessa in groep 7/8 en juf Louise die het zwangerschapsverlof van juf 
Marisca invult. We hopen dat iedereen zich snel thuisvoelt bij ons op school!  
Aanstaande donderdag hebben we een nieuwschooljaarsreceptie op school. Alle ouders/verzorgers 
zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom op school. We starten met een kort welkom, voorstellen 
leerkrachten en de introductie van een plus-delta schema. Vanaf 19.15 uur start de eerste ronde van 
de informatie- en kennismaakronde, om 20.00 uur start de tweede ronde. De kleuters hebben hun 
eerste ronde om 16.00 uur en tweede (tevens laatste) ronde om 19.15 uur. Inmiddels hebben 24 
ouders aangegeven te zullen komen, fijn! U komt toch ook? Onderwijs maak je samen!  
Het Coronavirus lijkt zich aardig rustig te houden. Op dit moment gelden er geen speciale richtlijnen 
dan handen wassen & hoesten en niezen in de elleboog. Op school zijn nog voldoende coronatesten  
beschikbaar. Mocht u een aantal willen ontvangen, laat mij dat dan even weten. Dan zorg ik dat ik de 
testen aan uw zoon/dochter meegeef.  
In de week van 26 september houden we de kind-ouder-leerkrachtgesprekken op school. Hiervoor 
kunt u zelf een afspraak inplannen. Voor meer informatie verwijs ik naar de brief + bijlagen die 
morgen (woensdag) worden meegegeven met uw kind. De ‘beeld’-formulieren krijgen een plekje in 
het leerlingportfolio.  
De jaarplanning voor ouders is ook bijna klaar. Deze week krijgen alle oudsten op school een geprint 
exemplaar mee naar huis. Ook zal ik hem digitaal delen via Parro.  
 
Lief en Leed 
Juf Sylvia en juf Janine hadden we eerste schoolweek wat anders in gedachten, zij werden helaas 
ziek. Ze komen deze week weer beginnen in hun groep.  
Juf Marisca heeft donderdag  8 september voorlopig haar laatste werkdag. Zij gaat genieten van haar 
zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijn verlof toe!   
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In september blazen veel leerlingen weer een extra kaarsje uit! We feliciteren; Nova, Luuk, Fedde, 
Maud (groep 1), Amer, Stacey, Vive, Joah, Anne, Sanne, Manoah, Evi, Niels, Doke, Jaron, Ivar, Jayden 
en Noud (groep 1) alvast!  
 
Pietronella van Dijk, Directeur  
 
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 school ergens 
voor staat en iets met elkaar deelt. 

 
Thema ‘Een nieuw begin’ (5 september t/m 14 oktober 2022) 
We lezen deze weken uit het Bijbelboek Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij 
in Egypte. Mozes wordt als kind gered in een biezen mandje en krijgt later de 
opdracht om aan de farao te zeggen dat hij het volk moet laten gaan. Als de 
farao weigert komen er zware plagen in het land. Uiteindelijk maakt het volk 
Israël een nieuw begin. 
 

Week 36 (05/09 - 09/09) – Help! (Exodus 1 en 2:1-15) 
Lang geleden zijn Jozef en zijn broers naar Egypte gegaan. Hun nakomelingen, de Israëlieten, leven 
daar nog maar moeten als slaven werken voor de farao. Omdat de farao bang is dat het volk zich 
tegen hem zal keren, besluit hij dat alle pasgeboren jongens in de Nijl moeten worden gegooid. De 
moeder van Mozes legt hem in een mandje tussen het riet, waar hij gevonden wordt door de dochter 
van de farao. Mozes groeit op aan het paleis maar moet later vluchten. 
 
Week 37 (12/09 - 16/09) – Samen met jou (Exodus 3 en 4) 
Bij een brandende braamstruik hoort Mozes de stem van God. Hij krijgt de opdracht om de farao te 
gaan vertellen dat hij het volk moet laten gaan. Eerst durft Mozes niet, maar God belooft met hem 
mee te gaan. Ook zijn broer Aäron zal erbij zijn. 

 
Positive Behavior Support (PBS)  
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS.  
De tussenstand voor de nieuwe schoolbeloning is 13 
munten.  
 
Maandag startten we om 10.30 uur samen in de 
gemeenschapsruimte. De tweede week na een 
vakantie staat altijd de PBS-week op de agenda. Op 
maandag openen we deze en op vrijdag sluiten we de 
PBS-week weer met elkaar af.  
Deze keer stonden de PBS-waarden centraal. De 
leerlingen konden respect, betrokkenheid en plezier benoemen en wisten ook al mooie voorbeelden 
hiervan te noemen. Hoe ziet het eruit als je betrokken bent? Of wat doe je als je je respectvol 
gedraagt naar een ander? Best lastige vragen. Gelukkig hebben we voor elke ruimte 
gedragsverwachtingen benoemd, zodat het gedrag vertaald is naar een concrete verwachting. Door 
ons met elkaar aan deze verwachtingen te houden hebben we het leuk en goed met elkaar. PBS 
schept een gemeenschappelijke taal op school!  
Deze week is de opdracht om met de eigen groep een yell te bedenken. Vrijdag 9 september zullen 
alle groepen hun yell presenteren. Als u als ouder het leuk vindt om te komen kijken/luisteren, dan 
bent u van harte welkom om 14.00 uur in de gemeenschapsruimte.  
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In het kidsteam zijn weer twee vacatures. Groep 6 mag solliciteren naar een plekje in het PBS 
Kidsteam. Vrijdag zullen we de twee nieuwe leden presenteren die Quinn, Femke, Jaylinn en Elin 
gaan versterken. Wilt u meer weten over PBS, op onze website (www.hetlichtschip.nl) kunt u er meer 
over lezen. Of vraagt u de leerkracht van uw kind of onze PBS-coördinator Gerrie ernaar.  
We sloten het moment af met het zingen van ons PBS-lied (luister naar het geluidsfragment).  
 

 
 
Schoolreis – Groep 3 t/m 6 

Vrijdag 16 september gaan de kinderen van groep 3 t/m 6 op 
schoolreis naar Duinen Zathe in Appelscha. We hebben er veel zin 
in! 
De kinderen komen gewoon om 8.30 uur op school en we 
vertrekken om 8.45 uur met de bus naar Duinen Zathe en rond 
17.00 uur verwachten we weer terug te zijn in Ens. 
In het park kunnen de kinderen onbeperkt drinken. Er hoeft dus 
geen drinken mee. Voor de lunch wordt gezorgd. 

Het is handig om een extra setje kleding mee te nemen. 
Op woensdag 7 september ontvangt u hiervoor een betaalverzoek van 25 euro in Parro. 
We hopen op een fijne schoolreis! 
 
Namens het team,  
Mieke en Janneke W 
 
Luizenpluispouders gezocht! 
Morgen contoleren de luizenouders de haren van alle leerlingen. Op school zijn we nog steeds 
dringend op zoek naar hulp! In principe wordt er elke woensdag na een vakantie gepluisd, vele 
handen maken licht werk. In een uurtje is het klaar. Kammen en desinfectie zijn aanwezig op school. 
Tantes, opa’s of oma’s, ze zijn allemaal welkom! 
Meld je aan via Jose Dekker (moeder van Jeffrey- groep 3) josedrenten@gmail.com of wip 
morgenochtend even binnen!  
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UITNODIGING CLUB (groep 5 t/m 8) 
 
Aan alle kinderen van groep 5, 6, 7 en 8: dit jaar is er weer club en we hopen dat jij erbij bent! 
Het is één keer in de twee weken op maandagavond van 19.00 tot 20.00 in het gebouw van PG de 
Zaaier (Stallijnstraat 1), de ene week voor groep 5/6 en de andere week voor groep 7/8. Alle kinderen 
uit Ens zijn welkom! 
We hebben het over een verhaal uit de bijbel en doen iets leuks, zoals knutselen of een spel. Het kost 
50 cent per keer. 
En natuurlijk hopen we aan het eind van het clubseizoen weer op kamp te gaan - vorig jaar was dat 
een groot succes! 
 
We hebben nu vier data gepland: 
- Voor groep 5/6 is er club op 19 september en 3 oktober. 
- Voor groep 7/8 is er club op 26 september en 10 oktober. 
 
Door wisselingen in de leiding zijn we nu met zijn drieën en in de herfstvakantie gaan we evalueren 
hoe het gaat. Meer leiding is welkom, extra handen en meer gezelligheid! 
 
Mocht dit je leuk lijken, bel of app dan even! Of kom een keer (spontaan?) meekijken om te kijken of 
het wat voor je is. 
 
Voor info en contact bel of app je Henrieke Ziel (06-20145958) en dan helpt zij je verder! 
 
Hopelijk tot snel, groetjes van de clubleiding: Mathias Wolfs, Henrieke Ziel en Rineke Duijster 
 
Sport 2x gratis mee met HC de Meeuwen!  

 
 
De volgende Brulboei verschijnt op dinsdag 20 september 2022.   


