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Agenda 
 
Maandag 7 november     Afsluiting PBS-week ‘Plein’ 
Maandag 21 november    Brulboei 6  
Donderdag 24 november   MR-vergadering  
Vrijdag 25 november     Gebedsgroep 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Donderdag 27 oktober hebben we onze eerste ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden. 
Nadat het ontruimingsalarm was gegaan, stonden we met de meeste leerlingen na één minuut en 3 
seconden buiten. Bij controle misten we twee leerlingen van groep 4/5, zij namen de taak die ze van 
de juf hadden gekregen heel serieus. Met het team hebben we de ontruiming geëvalueerd en de 
taken rondom de ontruiming beter verdeeld. Ook hebben we afgesproken dat elke groep een 
gemarkeerde plek buiten op het plein krijgt, waar ze in eerste instantie verzamelen. Nadat er 
gecheckt is of de groep compleet is (oplezen namen) vertrekt de groep naar een veiligere plek, 
namelijk de parkeerplaats aan de zijkant van de Seidelhorst. In het voorjaar hebben we nogmaals een 
georganiseerde ontruimingsoefeningen en we zullen ook een keer onverwachts oefenen. Allemaal 
zodat we bij een calamiteit weten wat we moeten doen en allemaal veilig kunnen ontruimen. De 
teamleden zijn geschoold als bedrijfshulpverlener (BHV). Juf Janneke L. en juf Janine zijn de hoofd 
BHV-ers van de school.  
Afgelopen dinsdagmiddag hadden we een studiemiddag over coöperatief leren. We hebben de 
theorie opgefrist (Why?) en een aantal coöperatieve werkvormen gedaan. Bij coöperatief leren is 
‘GIPS’ het geheim. GIPS staat voor Gelijke deelname (iedereen doet mee), Individuele 
aansprakelijkheid (met een duidelijke taak), Positieve wederzijdse afhankelijkheid (daar heb je elkaar 
voor nodig), Simultane interactie (daar zijn veel kinderen tegelijkertijd actief aan het leren). Dit past 
dus heel mooi bij onze schoolkernwaarde ‘aanvullend’ en onze PBSwaarden; respect, betrokkenheid 
en plezier. Twee weten meer dan 1 en door samen te werken aan een opdracht (samen te leren) 
voer je niet alleen de betreffende opdracht uit maar oefen je ook vaardigheden zoals vragen stellen, 
dingen verwoorden, luisteren, samenvatten, overleggen, keuzes te maken en nog zoveel meer. Wij 
zien het als meerwaarde om regelmatig een coöperatieve werkvorm in te zetten om de 
betrokkenheid van de leerlingen te vergroten en leerling-vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig 
hebben in de wereld om hen heen. In mei staat een tweede studiemiddag gepland, waarschijnlijk 
gaan we deze meer toespitsen op zelfregulering. Zelfregulering is het vermogen om een taak of 
proces doelgericht te kunnen voltooien en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen.  
Simpel gezegd zorgt zelfregulatie voor efficiënter leren, omdat de leerling de leerstof beter kan 
structureren en zich meer bewust is van het leerproces. Mensen met een grote zelfregulering zijn in 
staat om alles om zich heen actief buiten te sluiten, vooral de dingen waar ze eigenlijk liever hun 
aandacht aan zouden geven, zoals je mobiele telefoon of je mailberichten. Dat is in deze tijd een hele 
uitdaging. Aan het eind van het schooljaar willen we dat coöperatief leren in alle groepen van de 
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school zichtbaar en voelbaar is en dat we schoolbreed afspraken hebben gemaakt over coöperatief 
leren in de school (borgingsdocument). 
Woensdag 9 november wordt het project ‘Samen voor lezen’ afgetrapt in de Flevomeer-bibliotheek. 
Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Noordoostpolder, Flevobibliotheek en Aves. Ze 
hebben zich als missie gesteld: ‘Alle kinderen in de Noordoostpolder krijgen een optimaal aanbod in 
leesonderwijs, zodat zij de basisschool verlaten op een niveau dat hen in staat stelt zelfstandig te 
functioneren in de huidige samenleving’. Lezen is al jaren een speerpunt van onze school en we zijn 
al in het bezit in een mooie schoolbibliotheek met een eigentijdse boekencollectie, maar ook wij 
kunnen nog verder door ontwikkelen op leesgebied.  
Afgelopen weekend was een aantal sportievelingen actief op de Scholencross. Inmiddels heeft u 
hierover een bericht kunnen lezen in Parro. Er zijn zelfs medailles verdiend, knap hoor! Fijn dat het 
een gezellige middag is geweest! Petje af voor deze leerlingen!  
Binnen het team hebben we het over gymnastiek gehad. Door het vertrek van Adnan en het feit dat 
veel leerkrachten die aan het begin van de week werken onbevoegd zijn voor het geven van gym  
hebben we samen gepuzzeld. Omdat we het missen van gym voor 3 maandagen wel erg lang vinden, 
hebben we in overleg het gymrooster kunnen aanpassen. De groepen 4/5, 6/7 en 7/8 zullen  
voortaan op de vrijdagmorgen gaan gymmen. De eigen leerkracht geeft deze gymles. Groep 3 blijft 
voorlopig gymmen op dinsdagmiddag omdat juf Gerrie wel bevoegd is. Groep 1/2 kan zelf sporten in 
het speellokaal. Zo blijven we ook in de herfstmaanden lekker bewegen!  Per 1 februari zal de nieuwe 
vakleerkracht gymnastiek starten.   
Vrijdag is het 11 november. Inmiddels is het een traditie dat onze leerlingen ook een rondje in de 
school lopen met hun lampion. Ze krijgen dan een lekkere traktatie van school.  
 
Lief en Leed 
 
In de vorige Brulboei was ik het kleine zusje van Amer vergeten. Zij heet Naomi en 
is in september geboren. Nog van harte gefeliciteerd!  
 
Per 1 november zijn we overgestapt op een nieuwe schoonmaakbedrijf en hebben we dus ook een 
nieuwe schoonmaakster. Fatma is vorige week ingewerkt en is al aardig gewend. We wensen haar 
veel werkplezier bij ons op school! 
 
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 45 (07/11 - 11/11) – Nu is het genoeg (Numeri 11 en 12) 
De Israëlieten klagen over het eten in de woestijn. In Egypte hadden ze komkommers en 
watermeloenen, nu alleen maar dat manna. Als God hun geklaag hoort, zegt hij dat het genoeg is: hij 
laat kwartels uit de hemel komen, zo veel dat het ze uiteindelijk hun neus uit zal komen. 
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Later hebben Mirjam en Aäron kritiek op Mozes. Daarna wordt de huid van Mirjam zo wit als 
sneeuw. Zeven dagen later kan ze zich weer bij de mensen voegen zodat ze verder kunnen trekken. 
 
Week 46 (14/11 - 18/11) – Zie je het nog zitten? (Numeri 13:1 - 14:9) 
Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk land is met 
enorme vruchten; maar ook met enorme inwoners waar ze nooit van kunnen winnen. De meeste 
verkenners zijn somber, maar Jozua en Kaleb zeggen dat Israël moet blijven vertrouwen op de Heer.. 

 
Positive Behavior Support (PBS)  
De afgelopen week was het weer PBS-week. Vorige week maandag 
kwamen we in de gemeenschapsruimte bij elkaar en hebben we de 
gedragsverwachtingen op het plein herhaald: 

• Iedereen hoort erbij 

• Ruzie praten we uit, lukt dat niet dan gaan we naar de juf 

• We helpen mee het plein netjes te houden. 
Naast deze 3 gedragsverwachtingen hebben we ook aandacht 
besteed aan het gebruik van het speelgoed en het omgaan met bomen 
en planten op het plein. We hebben afgesproken: 

- We gebruiken het speelgoed zoals het bedoeld is 
- We gaan respectvol (netjes) om met de natuur. 

Elke groep had de opdracht gekregen één van bovenstaande 5 gedragsverwachtingen te presenteren 
tijdens het PBS-moment van vandaag en daar iets voor te bedenken. Zo keken we vandaag naar 
duidelijke en grappige filmpjes en naar tekeningen van hoe het wél en hoe het níet moet. Soms 
mochten we raden welke gedragsverwachting gepresenteerd was. De filmpjes en tekeningen waren 
zó duidelijk dat dat helemaal niet moeilijk was. 

Nu we de gedragsverwachtingen weer hebben opgefrist hebben we nieuwe 
aanvulling van het buitenspeelgoed verdiend. Er waren al extra stelten 
aangeschaft, maar nu hebben we ook weer voetballen, basketballen, 
elastiek en springtouwen. Ook hebben we weer pingpongballetjes voor de 
tafeltennistafel en hebben we speciale ballen voor het stoepranden met de 
grote oranje stoepranden. Veel buitenspeelplezier!  

Om kinderen te leren enige (mede) verantwoordelijkheid te dragen voor gezellig spelen op het plein 
hebben we afgesproken dat de kinderen die helper zijn in de week dat ze helper zijn ook pleinhelper 
mogen zijn. Ze trekken dan een felgekleurd hesje aan, om goed zichtbaar te zijn op het plein. En als 
er een probleem is op het plein mogen de pleinhelpers eerst proberen of ze het probleem kunnen 
oplossen. Ze mogen bijvoorbeeld benaderd worden door andere kinderen als er een ruzie is. 
Natuurlijk zijn de leerkrachten zelf ook altijd tijdens pauzes op het plein en zijn de pleinhelpers 
NOOIT eindverantwoordelijk, maar het lijkt ons heel leerzaam als kinderen ook zelf oefenen in het 
oplossen van problemen. 
Tussenstand van de muntjes die we schoolbreed hebben gespaard: 252! Bij 500 muntjes hebben we 
weer een schoolbrede beloning! 
 
Vanuit de gebedsgroep 
Met een aantal ouders komen we regelmatig samen om te bidden voor 
de school, de kinderen, de leerkrachten en de ouders. 
Ouders die mee willen bidden zijn van harte welkom! 
We komen weer samen op vrijdag 25 november om 8.45 uur op adres 
E.P. Seidelstraat 26. 
Het is ook mogelijk gebedspunten door te geven, dan nemen we die mee 
in gebed. Alles blijft vertrouwelijk. 
Voor contact kun je bellen of appen met Rineke: 06-37004788 
Wees welkom! 
 
Hartelijke groet, Karin, Katrientje, Marenske, Miriam en Rineke 
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Van de clubleiding: 
Wat gezellig dat er al zoveel kinderen naar club komen! Het clubseizoen is nu een poosje bezig en er 
zijn een paar dingetjes veranderd, zoals meer leiding (fijn!) en dat de avonden nu een half uurtje 
langer duren: van 19.00-20.30. 
We hebben de data tot aan de kerstvakantie even op een rijtje gezet: 
Maandag 7 november: groep 5/6 (vandaag!) 
Maandag 14 november: groep 7/8 
Maandag 21 november: groep 5/6 
Maandag 28 november: beide groepen, Sinterklaas! 
Maandag 5 december: geen club ivm Sinterklaas! 
Maandag 11 december: groep 7/8 
We gaan weer heel veel leuke activiteiten doen, dus kom allemaal! Ook als je nog niet eerder bij club 
bent geweest, dat maakt niks uit. Vriendjes en vriendinnetjes die even oud zijn mogen mee! 
Het is in het gebouw van de protestantse kerk aan de Stallijnstraat en kost 0,50 per keer, dat kun je 
op de avond zelf contant betalen bij de clubleiding.  
Op de avond dat we Sinterklaas vieren neem je daarnaast een ingepakt cadeautje van ongeveer 
€3,00 mee voor het cadeautjes-spel. Het moet iets zijn dat leuk is voor jongens én meisjes! Wees 
creatief :-) 
 
Hopelijk tot snel (heel snel, groep 5/6!! ;-)), groetjes van de leiding!! 
 
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 21 november 2022.   


