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Agenda 
 
Dinsdag 20 september     Brulboei 2 
Vrijdag 23 september     Bruiloft Janneke en Jeroen 
Maandag 26 t/m vrijdag 30 september ’22  Ouder-kind-leerkrachtgesprekken  
Maandag 26 september ’22    Opening Kinderboekenweek  
Donderdag 29 september    MR-vergadering 
Maandag 3 oktober      Brulboei 3 
Woensdag 12 oktober      Studiedag; alle leerlingen vrij!  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Langzaamaan begint het weer wat herfstiger te worden. Een prachtig jaargetijde.  
Op school leren we onze leerlingen steeds beter kennen en zijn zij en wij al aardig gewend aan elkaar, 
het (nieuwe) lokaal en (nieuwe) klasgenootjes. In de week van 26 september staan de kind-ouder-
leerkrachtengesprekken gepland. Hiervoor kunt u zelf via Parro een afspraak maken. Tijdens het 
gesprek staat kennismaken wederom centraal. Bij het gesprek neemt u twee formulieren mee, één 
daarvan heeft u zelf ingevuld over uw zoon/dochter en één heeft uw kind zelf ingevuld. Op deze 
manier hopen we de leerling nog beter te kennen. Ook ontvangen we graag het informatieformulier 
retour waarop de juiste 06-nummers staan en waarmee we meer inzicht krijgen welke ouders 
klassenouder zouden willen worden en wanneer de ouder op school mee kan helpen.   
Op dinsdag na schooltijd en vrijdagmorgen is onze schoolbibliotheek geopend. Dan kun je voor thuis 
boeken lenen, ook voor de kleinere nog niet schoolgaande broertjes/zusjes. Loop gerust eens 
binnen!  
 
Herinrichting schoolplein (zie ook foto in de bijlage) 
Vorige week dinsdag presenteerde Erik Kolleman van Kompan de tekeningen van het nieuwe 
schoolplein. De kinderen van de schoolpleincommissie (Romée, Finn & Jasmijn) waren erg 
enthousiast. Helaas kost dit ‘basic’ plan het dubbele van het huidige budget.  
We hebben samen keuzes gemaakt in de aanschaf van toestellen en alternatieven gekozen om de 
kosten wat te drukken. Ook willen we een kleedjesmarkt organiseren en een leuke kerstactie om zo 
geld binnen te halen om op die manier het budget te kunnen vergroten. Daarnaast zullen we t.z.t. 
een beroep doen op ouders/verzorgers, zodat we ook door de voorbereidende werkzaamheden 
zoveel mogelijk zelf te doen wat te kunnen besparen op de totale kosten. We denken hierbij aan: zelf 
tegels wippen, stukken te herstraten, tegen inkoopsprijs struiken/bomen in te kopen of materiaal af 
te voeren.   
Het streven is om in elk geval een gedeelte van het bovenbouwplein (rechts op de tekening) te 
realiseren voor de kerstvakantie.  
Mocht u ideeën/materialen of andere input hebben, dan houden we ons aanbevolen!  
 
Namens Romée, Finn, Jasmijn, Rineke Duijster en ondergetekende alvast bedankt!    
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Lief en Leed 
Aanstaande vrijdag trouwt juf Janneke Breedijk met haar Jeroen. Met de hele school vieren we dit 
feest mee. Om 9.45 uur zullen we haar op feestelijke wijze welkom heten op ons schoolplein. Mocht 
u het leuk vinden dan bent u van harte welkom om te komen kijken. Daarna zullen we binnen samen 
met de leerlingen een kleine besloten ceremonie houden. Om 10.15 uur zwaaien we het bruidspaar 
weer uit. We wensen ze in elk geval een prachtige dag toe!  
In de maand oktober is er weer een aantal leerlingen jarig. Deze maand zijn dat: Lotte, Jade, Lynn, 
Jaylinn, Jeftha, Bram, Finn, Esmee, Jenna en Romée. Alvast van harte gefeliciteerd!  
 
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 38 (19/09 - 23/09) – Moet ik naar jou luisteren? (Exodus 5:1 - 6:9 en 7:14 - 8:15) 
De farao luistert niet naar Mozes en Aäron, zelfs niet als ze met bijzondere tekens laten zien dat ze 
door God gestuurd zijn. Hij laat de Israëlieten nog harder werken. Omdat de farao blijft weigeren, 
komen er plagen in het land: water verandert in bloed, er komen kikkers en later muggen. Maar de 
farao luistert nog steeds niet. 
 
Week 39 (26/09 - 30/09) – Hoe komen we hier uit? (Exodus 8:16 - 9:35, 10, 11 en 12:1-51) 
Omdat de farao blijft weigeren, komen er steeds meer plagen in het land: ongedierte, veepest, nare 
plekken, hagel, sprinkhanen en duisternis. Nadat de farao nog steeds niet luistert, sterft in elk huis 
van Egypte de eerstgeborene. Dan zegt de farao dat de Israëlieten moeten vertrekken; hij vraagt 
Mozes om voor hem te bidden. Midden in de nacht trekken ze weg uit het land, op weg naar een 
nieuwe toekomst. 
 
Positive Behaviour Support (PBS)  
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS.  
De tussenstand voor de nieuwe schoolbeloning is 65 munten.  
 
We willen dat Het Lichtschip een fijne, veilige plek is voor kinderen, 
leerkrachten en ouders. Daarom hebben we gekozen voor Positive 
Behaviour Support (PBS). We hebben ons ten doel gesteld om 
schoolbreed vanuit gedeelde waarden een veilig en positief 
schoolklimaat te creëren, waarin alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het hun geboden 
onderwijs. Daarbij wordt vooral positief gedrag gezien, gestimuleerd en beloond! 
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Onze PBS-kernwaarden hebben we gekozen in samenspraak met het team, de ouders en de 
kinderen. Dit zijn drie kernwaarden die ten grondslag liggen aan alle andere in de school geldende 
gedragsverwachtingen en uitingen van gedrag: respect, betrokkenheid en plezier. 
 
Verslag Schoolreis – Groep 6 

We kwamen op school, we gingen spelletjes spelen en we kregen 
onze school T-shirts. Daarna gingen we in de bus. De tassen gingen 
gelijk open en het snoep kwam tevoorschijn. En juf Gerrie begon 
liedjes te zingen.   
Toen we aankwamen rende iedereen naar binnen. Maar de juf hield 
ze tegen en dus moest iedereen buiten wachten. Toen we naar 
binnen mochten, moesten we eerst onze spullen naar een 
verzamelplek brengen. En toen mochten we in alle attracties 

bijvoorbeeld de supernova of het spookhuis. Er waren twee achtbanen en drie waterglijbanen. Er 
was een zweefmolen en er waren matjesglijbanen. Er waren botsauto’s en er was een mini 
trampolinepark. Het was erg leuk. Tussen de middag aten we patat en aten we een ijsje. We gingen 
terug met de bus en toen we er bijna waren verstopten we ons onder de stoelen.  
 
Sietse en Eva (groep 6) 
 
Innen ouderbijdrage 2022-2023 
Beste ouders, Rond 10 oktober zal de vrijwillige ouderbijdrage van € 25,— per kind worden geïnd. Dit 
zal niet op de gebruikelijke wijze met een incasso gaan maar via schoolkassa. 
In Parro ontvangt u een bericht met een betaallink. Als u op deze link klikt kunt u het bedrag via u 
bank voldoen. 
Door het nieuwe systeem schoolkassa is er tevens de mogelijkheid om de ouderbijdrage in termijnen 
te voldoen. 
Met uw bijdrage kunnen wij als activiteitencommissie mooie activiteiten voor onze kinderen 
organiseren zoals het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, de live Lichtschip show, het paasfeest en het 
zomerfeest. 
Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten niet of in mindere mate plaatsvinden wat erg jammer 
zou zijn voor onze kinderen. 
 
Activiteitencommissie Het Lichtschip (ac.cbshetlichtschip@aves.nl  
 
Kaboutervoetbal  
Beste ouders/verzorgers van kabouters, 
Zaterdag 24 september 2022 om 9:00 uur is er trainen voor de 
kabouters. De training duurt 45 minuten. Voetbalschoenen zijn niet 
verplicht, sportkleding wel. Zorg dat de sportkleding is  afgestemd op 
de temperatuur  om rillende of oververhitte kabouters te voorkomen. 
Er is nog plaats voor nieuwe kabouters (4, 5 en 6-jarigen).  
Misschien weet u nog kleuters die een keer willen kijken, dat mag 
altijd.  Als ze mee willen doen kan dat ook. Niets moet, veel mag! 
Opgave graag via: liabroeders@hetnet.nl 
Als uw kabouter niet komt, geef dit dan a.u.b. door 
via liabroeders@hetnet.nl of na vrijdag 19:00 uur via app. 
Algemene informatie over de veldvoetbal is te vinden op  www.svensvoetbal.nl 
 
Als er nog vragen zijn lezen wij het graag. 

Met vriendelijke groet, namens de NIEUWE trainers Wilco Arendse en Erik Dekker 

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 3 oktober 2022.   
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