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Agenda 
 
Donderdag 27 oktober  Ouderavond Activiteitencommissie en Veiligwijs  

(zie ook Parrobericht van 14/10) 
Vrijdag 28 oktober  Folder Veiligwijs mee!  
Maandag 31 oktober   Start PBS-week 2! 
Dinsdagmiddag 1 november   Alle leerlingen vrij ivm studiemiddag  
Maandag 7 november   Afsluiting PBS-week 2!  
Maandag 7 november   Brulboei 5 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Na een week herfstvakantie zijn we weer gestart. Veel leerlingen hebben een fijne vakantie gehad (in 
elk geval de leerlingen waarvan ik vanmorgen wat (kring)gesprekken oppikte) en ook de meeste 
leerkrachten hebben lekker bijgetankt in hun vakantie.  
Aanstaande donderdag is onze tweede ouderavond van dit schooljaar. Deze keer starten we om 
19.00 uur met de Activiteitencommissie. Ze zullen zich even kort voorstellen, zich verantwoorden 
over de uitgaven en activiteiten van afgelopen schooljaar en de begroting voor dit schooljaar 
presenteren. Rond 19.30 uur beginnen we met onze informatieavond over Veiligwijs. In het 
uitgebreide Parrobericht van 14 oktober heb ik u meer verteld over de inhoud van de ouderavond 
over Veiligwijs. Op deze avond komt de seksuele opvoeding aan bod: hoe geef je die vorm op een 
manier die bij jou past? Hoe ontwikkelen jonge kinderen zich en wat heeft dat te maken met 
seksualiteit? Hoe kun je reageren op vragen en opmerkingen van je kinderen? Daarnaast kunnen 
jullie de lesmethode inzien en horen jullie meer over de achtergrond en opzet van Veiligwijs en op 
welke manier we er als school mee gaan werken. Als opvoeder hoop je dat je kinderen zelfstandig 
veilige keuzes kunnen maken en dat ze hun (toekomstige) relaties op een goede manier kunnen 
vormgeven. We hopen dan ook dat elke leerling vertegenwoordigd is door een ouder op 27 oktober. 
We beginnen om 19.00 uur en hopen rond 21.00 af te ronden. Inmiddels hebben we nog maar 20 
aanmeldingen. U mist echt iets als u er deze avond niet bij kunt zijn. Schuif ook aan op deze 
interessante avond en meld je aan via de agenda in Parro. We hopen op een grote opkomst! 
Volgende week dinsdag hebben we als team een studiemiddag over coöperatief leren. 
Aanstaande donderdagmiddag zullen we een ontruimingsoefening houden. Mocht uw kind 
thuiskomen met ‘wilde verhalen’ dan weet u dat er mogelijk een kern van waarheid in kan zitten.  
 
Lief en Leed 
Helaas konden juf Janneke L en juf Marijke gisteren niet voor de groep 
vanwege ziekte. Gelukkig waren er invallers beschikbaar! Hopelijk knappen 
onze collega’s snel weer op. 
Vandaag waren er twee traktaties en ook in de maand november is er weer 
een aantal kinderen jarig. Dit zijn: Bauke, Björn, Marijn, Jona en Yoëlle. Alvast van harte gefeliciteerd!   
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Naast de jarigen werden afgelopen weken ook 4 baby’s geboren!  
Milaya is geboren, het zusje van Angel (groep 7) en Liv (groep 1). 
Ook kreeg Liva (groep 2) een klein broertje genaamd Zion!  
Juf Marisca beviel op 8 oktober van Stef (zie foto). Een prachtig ventje en broertje 
van Vic & Cas. Alles gaat goed met haar en de kleine jongen. Over een paar weken 
komt juf Marisca met Stef op bezoek, dan kunnen de leerlingen hem allemaal 
bewonderen.  
En vandaag trakteerde Stacey (groep 3), want haar broertje Finn is in de vakantie geboren! 
Allemaal van harte gefeliciteerd en veel geluk en gezondheid gewenst!  
 
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’ (17 t/m 25 november 2022) 
Na de bevrijding uit Egypte maakt het volk Israël een lange reis door de 

woestijn. Het is een weg van vallen en opstaan, van verdwalen en de weg 

terugvinden. Bij dat alles blijft God voor zijn volk zorgen. 

 

 
Week 42/43 (17/10 - 28/10) – Een voorbeeld zijn (Exodus 19, 20:1-21 en Exodus 31:18) 
God vertelt het volk Israël hoe ze kunnen leven: Hij geeft tien geboden waar ze zich aan moeten 
houden. Door zo te leven kunnen ze een voorbeeld zijn voor andere mensen. De geboden worden 
door God zelf op twee stenen platen geschreven, als teken van het verbond. 
 
Week 44 (31/10 - 04/11) – Wat nu? (Exodus 32:1-20 en Exodus 34) 
Mozes blijft lang op de berg om met God te praten. De Israëlieten twijfelen of hij nog terugkomt en 
vragen Aäron om een gouden kalf te maken, dat ze kunnen aanbidden als een god. Als Mozes 
terugkomt ziet hij het volk om het gouden kalf heen dansen. Hij wordt woedend en gooit de stenen 
tafelen kapot. God zegt dat hij nieuwe stenen platen mee de berg op mag nemen zodat het verbond 
vernieuwd kan worden. 

 
Positive Behavior Support (PBS)  
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer is groep ½ 
aan de beurt. De tussenstand voor de nieuwe schoolbeloning is 155 
munten.  
 
Vanmiddag hebben we het met groep 1/2 gehad over wat we in ons 
stukje willen schrijven over PBS in de Brulboei. In dit gesprek kwam 
vooral onze missie naar voren! De kinderen zijn erg trots op hun 
missie en kennen deze samen al heel goed!  
Wij zijn de kinderen van groep 1/2.  
We maken van elke dag een feest! 
We spelen, werken, leren en zorgen voor elkaar.  
Maar plezier maken doen we het allermeest! 
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Dat het bij ons in de klas een feest is, komt ook in ons groepsdoel en 
beloning naar voren. Met ons doel oefenen wij het om onze handen bij 
onszelf te houden. Juf heeft op de kringtafel 3 blokjes staan. Als het een 
keertje mis gaat, is dat nog niet zo erg want we hebben 3 kansen. Staan er 
aan het eind van de ochtendkring nog 1, 2 of 3 blokjes? Dan hebben we het 
goed gedaan en zijn we een stapje dichter dan ons einddoel!  
Elke keer als we het halen, komen de PBS-kikkers een stukje dichter bij de 
feesttent. Hebben ze alle ballonnen verzameld? Dan hebben we ons doel 
behaald en kan ons verkleedfeest beginnen!  
 

 
Creamiddagen op CBS Het Lichtschip! 
Aanstaande vrijdag start het creacircuit voor de groepen 4 
t/m 8. Vanmorgen heeft Michelle van Dijk in de betreffende 
groepen meer verteld over de geplande activiteiten waar de 
leerlingen uit kunnen kiezen.  
Dankzij onze oproep hebben zich een groot aantal 
enthousiaste ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden 
gemeld om een handje mee te helpen tijdens dit circuit. 
Geweldig! 
De eerste ronde bestaat uit de volgende activiteiten: stop motion filmpje maken, flipperkast van hout 
maken, knutselen met buizen (pijl en boog), kaarten maken, papier maché, macramé veren maken, 
muziek (liedje leren en schrijven) en kleien. Voor elk wat wils dus!  
Blok 1 bestaat uit de volgende data: 28 oktober, 4 en 11 november. Op 18 november is de 
presentatie van de gemaakte werkstukken. We zijn erg benieuwd naar de resultaten en hebben er 
net als de leerlingen erg veel zin in!  
 
Michelle van Dijk (AC), Diana (groep 1/2) en Marieke (groep 7/8).  
 
Vanaf 2 november : Voorleespret in de Flevomeerbibliotheek (zie ook de flyer in de bijlage) 
Kom je gezellig luisteren naar de mooiste, spannendste en grappigste verhalen  
Voorlezen is leuk, gezellig én stimuleert de fantasie en taalontwikkeling van kinderen. Daarom 
trakteert de bibliotheek op voorleesmomentjes. 
Elke eerste en derde woensdag van de maand om 10.00 uur zijn alle peuters en 
ouders/verzorgers van harte welkom bij FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. 
 Op woensdag 2 november  van 10.00-10.30 is het eerste voorleesmoment en hebben we een 
feestelijke opening, zien we jullie dan? 
Verdere datums zijn: Woensdag 16 november 2022, Woensdag 7 december 2022 & Woensdag 
21 december 2022 van 10:00 - 10:30 uur! 
Tot dan!  
 
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 7 november 2022.   


