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Agenda 
 
Donderdag 6 oktober  Workshop groep 1/2 & groep 3 Matisse 
Maandag 10 oktober  Workshop groep 4/5 Monet, groep 6/7 Ruysch &  

groep 7/8 Van Gogh 
Woensdag 12 oktober   Studiedag; alle leerlingen vrij!  
Donderdag 13 oktober   PBS Stuurgroep vergadering met ouders  
Donderdag 13 oktober    Afsluiting Ensbreed project + Gi-Ga-Groen 15.00-16.30 uur  
Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober  Herfstvakantie  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Afgelopen vrijdag hebben we een start gemaakt met het thema van de Kinderboekenweek 2022: Gi-
Ga-Groen. U heeft de foto’s en een verslagje hiervan kunnen lezen in Parro. Als extra opdracht 
mochten de leerlingen vrijdag in zoveel mogelijk groene kleding naar school komen. Ook gingen we 
inventariseren op welke manier iedereen naar school kwam. Veel leerlingen komen lopend of op de 
fiets naar school. Ik begreep dat een aantal ouders het jammer vond dat aan deze ‘wedstrijd’ het 
vervoer naar school was gekoppeld. Met name voor ouders die aan de buitenweg wonen is het soms 
niet haalbaar om op een ‘groene’ manier op school te komen. Natuurlijk hebben we hier begrip voor 
en willen we (of ik - die deze wedstrijd heeft bedacht) u hiervoor niet veroordelen. Het is mijn 
intentie niet geweest om verdeeldheid te veroorzaken hierover, het was en is bedoeld als leuke 
ludieke actie met een knipoog naar het milieu. Ik vind het dan ook spijtig te horen dat er ouders en 
mogelijk ook leerlingen zijn die hier een minder prettig gevoel aan hebben overgehouden.  
Vandaag hebben alle leerlingen als prijs een groene aanvulling bij hun lunch gekregen. Er waren 
snoeptomaatjes, schijfjes komkommer of lekkere worteltjes. De boekenbon is verdeeld over groep 3 
en groep 4/5. Zij mogen in overleg een nieuw voorleesboek voor in de groep uitzoeken met de 
afspraak dat deze wel t.z.t. in de schoolbibliotheek wordt gezet, zodat andere leerlingen er ook uit 
kunnen lezen. Gefeliciteerd groep 3 en groep 4/5! Veel leesplezier!  
Verder wijs ik u graag op onze plannen voor het organiseren van creamiddagen voor groep 4 t/m 8. 
Meer hierover op de laatste pagina van deze Brulboei!  
 
Lief en Leed 
Juf Janneke en Jeroen kijken terug op een heel geslaagde trouwdag. Het was heel bijzonder om het 
bruidspaar te mogen verwelkomen bij ons op school. We wensen hen heel veel geluk en gezondheid 
toe!  
Afgelopen week vertelde meester Adnan dat hij ons per 1 november gaat verlaten. Hij heeft een 
mooie baan aangeboden gekregen bij zijn andere werkgever en gaat binnen een vakgroep als 
gymdocent aan de slag. Een mooie kans voor hem, maar wel ontzettend jammer voor ons. Inmiddels 
heeft Aves het werven van een nieuwe gymleerkracht opgestart. Wordt vervolgd dus!  
 
Pietronella van Dijk, Directeur  
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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 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 40 (03/10 - 07/10) – Zijn wij vrij? (Exodus 14:9-31 en 15:1-26) 
De Israëlieten zijn weggetrokken uit Egypte, maar de farao komt hen toch weer achterna. Bij de Rode 
Zee kunnen ze niet verder. De Israëlieten worden bang en zeggen tegen Mozes dat ze beter in Egypte 
hadden kunnen blijven. Maar dan wijst God een weg, dwars door de zee. Aan de overkant zingt 
Mozes een lied van bevrijding. 
 
Week 41 (10/10 - 14/10) – Hulp is onderweg (Exodus 16:11-24, 17:1-7 en 18) 
De Israëlieten zijn op weg door de woestijn. God zorgt voor hen met kwartels en manna. Nadat 
Mozes met zijn staf op een rots slaat, komt er water uit. Onderweg komt Mozes’ schoonvader Jetro 
bij hem op bezoek. Hij geeft Mozes wijze raad: Mozes moet niet alles alleen doen, maar zijn 
verantwoordelijkheid delen met anderen. 
 
Positive Behavior Support (PBS)  
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS.  
De tussenstand voor de nieuwe schoolbeloning is 81 munten.  
 
Naar aanleiding van onze kernwaarden van PBS: respect, 
betrokkenheid en plezier, hebben we drie gedragsverwachtingen in 
samenspraak met ouders en leerlingen geformuleerd. We zetten ze 
even op een rijtje:  
 
In de klas; we hebben respect voor elkaar, we zijn betrokken bij elkaar, we vormen een plezierige klas 
en iedereen komt op tijd binnen.  
In de gang; ik roop rustig, ik gebruik mijn liniaalstem, ik help de gang netjes te houden. 
In de wc; ik doe hier stinkend mijn best en houd het netjes voor de rest, ik laat anderen met rust en 
na het poepen en plassen handen wassen. 
Op het plein; ruzie praten we uit en als dat niet lukt gaan we naar de juf/meester, ik help mee het 
plein netjes te houden, iedereen hoort erbij! 
Vrije werkruimtes; ik gebruik mijn liniaalstem, ik werk aan mijn eigen taak, ik laat mijn werkplek 
netjes achter. 
Bij het eten tussen de middag; ik eet met mijn mond dicht, ik blijf zitten bij het eten.  
In de kleedkamer bij gymnastiek; ik heb respect voor mezelf en voor anderen, ik houd mijn handen, 
voeten en spullen bij me, ik help mee de kleedkamer netjes te houden, ik ben sportief (winnen doe je 
met elkaar, verliezen ook!). 
 
Met elkaar zorgen we voor een plezierige sfeer op onze school!  
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Innen ouderbijdrage 2022-2023 (herhaling) 
Rond 10 oktober zal de vrijwillige ouderbijdrage van € 25,— per kind worden geïnd. Met deze 
bijdrage kunnen we leuke en extra activiteiten in het schooljaar bekostigen. Denkt u maar eens aan 
het bezoek van Sinterklaas en z’n pieten, een cadeautje en het snoepgoed wat de kinderen op 5 
december krijgen. Maar ook een attentie bij het kerstfeest, een paasmaaltijd op school of 
springkussens en een broodje hamburger tijdens het zomerfeest. Dankzij uw bijdrage kan de 
Activiteitencommissie deze bekostigen. We hopen dus dat u deze bijdrage wilt betalen. 
In Parro ontvangt u een bericht met een betaallink. Als u op deze link klikt kunt u het bedrag via uw 
bank voldoen. Door het nieuwe systeem ‘Schoolkassa’ is er tevens de mogelijkheid om de 
ouderbijdrage in termijnen te voldoen. 
In een volgende Brulboei zal de voorzitter van de AC, Michelle van Dijk, zichzelf voorstellen en u 
bijpraten over de algemene jaarvergadering die op donderdag 27 oktober plaatsvindt. Daarin zal de 
AC zich ook over de gemaakte kosten van afgelopen schooljaar verantwoorden en de begroting voor 
dit schooljaar presenteren. U kunt dus zien wat er met de ouderbijdragen betaald wordt. Deze 
bijdrage komt volledig toe aan de kinderen van school. 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op: ac.cbshetlichtschip@aves.nl   
 
Thema Gi-Ga-Groen – cultuurproject! 
Naast de kinderboekenweek hebben we binnen de scholen 
in Ens ervoor gekozen een beeldend project van het 
Cultuurbedrijf te gaan doen. Ook dit project draait om het 
thema Gi-Ga-Groen, maar dan in de schilderkunst. Denk 
maar eens aan de schilderijen van Van Gogh, Matisse, 
Monet of Ruysch. In alle groepen wordt door een beeldend 
docent een workshop gegeven en gaan alle leerlingen zelf aan de slag.  
Op donderdag 13 oktober sluiten we het project Gi-Ga-Groen af. Onder schooltijd gaan de leerlingen 
zelf op letterjacht en bekijken ze het werk dat ook de andere leerlingen in Ens hebben gemaakt.  
Na schooltijd van 15.00 tot 16.30 uur houden we een tentoonstelling voor alle ouders en andere 
betrokkenen op alle drie scholen. U komt toch ook een kijkje nemen? Tot dan!  
 
De dieren van het Waterloopwoud 
Op maandag 17 oktober staat er een leuke voorstelling voor kinderen van 4 t/m 10 jaar op het 
programma van FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. SpiegelBeesten en Cootje Theater voeren 
dan ‘De dieren van het Waterloopwoud’ op. Om 15.00 uur gaat de voorstelling van start in de 
bibliotheek in Emmeloord. Gratis kaartjes voor deze voorstelling zijn te krijgen aan de balie of via 
www.flevomeerbibliotheek.nl. 
De dieren van het Waterloopwoud 
Het prachtige Waterloopwoud heeft een nieuwe bewoner, het is Coco, de eekhoorn. Ze komt uit de 
grote stad en is zo blij met haar huisje te midden van de varens. Maar dan wordt er een brief bezorgd 
door Guus de Gier. Het is een brief van Meneer Vos. Hij is de eigenaar van de bosheuvel en heeft het 
hele bos opgekocht.  Hij wil er een pretpark aanleggen zodat hij veel geld kan verdienen. Hij dwingt 
de dieren een brief te ondertekenen zodat ze het bos gaan verlaten. Maar dan verzint Coco een plan, 
samen met de dieren van het Waterloopwoud. Zal het ze lukken om Meneer Vos van gedachten te 
laten veranderen? 
Over SpiegelBeesten 
Deze voorstelling is een coproductie tussen SpiegelBeesten en Cootje Theater. SpiegelBeesten 
ontwerpt unieke theaterpoppen en ontwikkelt daarmee educatieve en creatieve concepten voor 
scholen en organisaties. Werken met poppen is zo veilig en ontwapenend. Het haalt het verlegen 
kind tevoorschijn en maakt het bravoure kind zacht… Er is echt contact en alle zintuigen gaan open 
als de magie van poppen tot de verbeelding gaat spreken. En dat is nu precies de voedingsbodem 
voor elke vorm van leren en reflecteren! 
  
Data: maandag 17 oktober, Tijd: 15.00 - 16.00 uur Locatie: FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder 
Kaartjes: www.flevomeerbibliotheek.nl of aan de balie in de bibliotheek 

http://www.flevomeerbibliotheek.nl/
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Creamiddagen op CBS Het Lichtschip! 
Na de herfstvakantie starten we met het creacircuit voor de 
groepen 4 t/m 8. Bij het creacircuit kunnen kinderen kiezen uit 
verschillende creatieve onderdelen. Een circuit bestaat uit 4 
weken en is op vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 14.30 uur. De 
kinderen werken 3 weken aan de opdracht en op de vierde 
vrijdag is er een presentatie van de gemaakte kunstwerken. 
 
We willen u (vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere 
betrokkenen bij uw kind) van harte uitnodigen om mee te draaien in de creamiddagen. Lijkt het u 
leuk om op de school van uw kind een groepje kinderen te begeleiden bij een activiteit, geef u dan 
op! U mag zelf aangeven hoeveel kinderen u maximaal in uw groepje wilt hebben en wilt u het met 
z’n tweeën doen, dan is dat altijd mogelijk. 

Tijdens de creamiddagen loopt er altijd één leerkracht rond (heeft geen groepje) en zij zal u 
ondersteunen bij al uw vragen. 
 
Aan welke ‘workshops’ kunt u denken: Handwerken, houtbewerken, techniek, tekenen, koken, 
schaken/dammen, dans, schilderen, fotograferen, tuinieren, schrijven en dichten, handlettering, 
haren en nagels, schminken, zang, muziek, modeshow, EHBO, proefjes doen, … 
Misschien is er iets bij dat u aanspreekt of heeft u een ander leuk idee? Een workshop die bij uw 
beroep of hobby aansluit is ook erg leuk. Er is veel mogelijk! U mag zelf met ideeën komen, maar er 
zijn op school ook veel ideeën waar u gebruik van kunt maken! 

U kunt zich opgeven voor één van de 8 blokken of voor meerdere blokken: 
Blok 1: 28 oktober, 4 en 11 november 
Blok 2: 25 november, 2 en 9 december 
Blok 3: : 13, 20 en 27 januari 
Blok 4: 3, 10 en 17 februari 
Blok 5: 10, 17, 24 maart 
Blok 6: 31 maart, 6 en 14 april 
Blok 7: 12, 28 en 2 juni 
Blok 8: 23 en 30 juni en 7 juli 

Bent u enthousiast geworden? Geef u dan op voor woensdag 12 oktober bij Michelle, Marieke of 
Diana! 

14 oktober om 14.30 uur, komen we in groep 7/8 met de mensen die zich hebben opgegeven samen. 
Tijdens deze bijeenkomst inventariseren we wie wat wil gaan doen en kunnen vragen beantwoord 
worden. 
Heeft u nu al een vraag of twijfelt u, neem dan contact op met ondergetekende, we denken graag 
met u mee: Michelle van Dijk: michellevdweerd@hotmail.com (voorzitter activiteitencommissie) 
Marieke van den Berg: m.vandenberg@aves.nl (leerkracht groep 7/8) Diana de Visser: 
d.devisser@aves.nl (leerkracht groep 1/2) 

Hartelijke groet van het team van Het Lichtschip 

Openingstijden schoolbibliotheek: 
Elke dinsdag van 14.30 tot 14.45 én vrijdag van 8.15 tot 8.30 uur.  
Kom gerust een kijkje nemen en neem leesboeken mee voor thuis. Ook voor 
nog niet schoolgaande broertjes/zusjes.  

De volgende Brulboei verschijnt op maandag 24 oktober 2022.   


