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Agenda 
 
Maandag 21 november     
Donderdag 24 november   MR-vergadering  
Vrijdag 25 november     Gebedsgroep 
Week 48/49      Veiligwijs les 1  
Maandag 5 december  Sinterklaasfeest 

Brulboei 7 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Afgelopen zaterdag was er een speciale Lichtjestocht georganiseerd bij de begraafplaats. De 
leerlingen van de basisscholen in Ens hadden hiervoor stenen versierd. Een mooi initiatief om de 
overleden dierbaren te herdenken.  
Sinds het moment dat Corona z’n kop opstak in Nederland hebben wij als basisschool nog niet zoveel 
besmettingen gehad. In groep 7/8 en groep 4/5 zijn veel leerlingen besmet geweest. Maar ook in de 
andere groepen zijn er af en toe positieve zelftesten. Gelukkig hebben de meeste leerlingen milde 
klachten en knappen ze weer snel op.  
Fijn dat zoveel ouders bij klachten (hoesten, verkoudheid, verhoging) voor de zekerheid een zelftest 
afnemen. Zo voorkomen we meerdere besmettingen en beschermen we kwetsbare leerlingen en 
andere kwetsbare familieleden. Bij een positieve zelftest geldt nog steeds de vijf dagen quarantaine, 
daarna mogen de leerlingen (mits klachtenvrij) weer naar school. Op school zijn zelftesten 
beschikbaar. Mocht u daar belangstelling voor hebben, stuur dan een berichtje aan de leerkracht van 
uw kind of naar mij (Pietronella – p.vandijk@aves.nl) .  
Op maandag 5 december komt Sinterklaas weer op school. Een aantal ouders heeft vrijdag de school 
al aangekleed met mooie versiering en nepcadeautjes, bedankt! Inmiddels heeft de bovenbouw 
lootjes getrokken (info Parrobericht 14/11). Meer info over hoe wij het Sinterklaasfeest gaan vieren 
staat in een apart bericht in deze Brulboei!   
 
Veiligwijs 
Na de ouderavond van 27 oktober heb ik u geïnformeerd over een tussenstap bij het implementeren 
van Veiligwijs. Inmiddels hebben we de makers van Veiligwijs gesproken en hebben we in overleg 
met hen binnen het team het implementatieplan vastgesteld.  
Veiligwijs is een doorlopende leerlijn. Per dubbel leerjaar zijn er 8 tot 10 lessen ontwikkeld. We geven 

gedurende het schooljaar in vaste weken de lessen. Door middel van een overzicht zullen we ouders 

informeren over de thema’s en lesweken, zodat we ouders in de gelegenheid stellen om zelf een 

stukje voorlichting/gesprek met zijn/haar kind over het onderwerp op te pakken.  

In het schooljaar 2022-2023 wordt Veiligwijs geïmplementeerd. We kiezen hiervoor in overleg met 

Veiligwijs voor een aangepast aanbod van de lessen. We denken dat we op deze zorgvuldige manier 

beter tegemoet komen aan onze leerlingenpopulatie en de regie met name bij de leerkrachten laten 

liggen. De leerkracht kent de leerlingen nl. het best en kan goed inschatten of een les opgeschaald 
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moet worden of juist afgeschaald.  

Rond maart/april zullen we binnen het team én met de ouders een tussenevaluatie houden om 

nauwkeurig te monitoren of de implementatie naar tevredenheid verloopt. Hierbij zal Veiligwijs en 

mogelijk de identiteitsbegeleider een rol spelen.    

 

Planning 2022-2023 

Week Groep 1/2 & 3 Groep 4/5 Groep 6/7 & 7/8  

48/49 Wat vind ik leuk? Jij bent mooi zoals je bent! Introductie-les seksualiteit 

3/4 Samen spelen Groter groeien! Lichamelijke ontwikkeling 6/7) 
& Puberteit 7/8 

7/8 Vriendschap Jij bent anders dan ik! Zwangerschap 

11/12 Jongens en meisjes Zwangerschap Religies, normen en waarden.  

15/16 Samen zijn & fijn 
gevoel 

Verliefd! En andere 
relatievormen. 

Jezelf zijn 

20/21 Zorg voor jezelf Wanneer ben ik veilig? Relatievormen 

23/24 Gezinssamenstellingen Ik respecteer jou Veilig zijn 6/7 & Veilig online 
7/8 

26/27 Ik vind jou lief Wie vind ik lief?  Wij respecteren elkaar 6/7 & 
Veilig vrijen (7/8) 

28/29   Eindoefening/eindopdracht 

In de Brulboei zal het onderwerp van de geplande les worden gecommuniceerd naar ouders. Dit zal 
worden aangevuld met de leerdoelen en/of een korte samenvatting van de les. 
 

Groep 1/2 & 3  Wat vind ik leuk? 
Doelstellingen:  
Kinderen denken na over wat ze leuk, niet leuk, prettig, niet prettig vinden.  
Kinderen kunnen daar over praten. 
De les start met een introductie over lievelingsspeelgoed en logeren. Door 
middel van afbeeldingen/emotiepicto’s worden emoties besproken. Het boek 
Saar en Job wordt voorgelezen. Daarna wordt de praatplaat van Saar en Job 
en het speelgoed besproken. De les wordt afgesloten met het kleuren van een 
kleurplaat.  

Groep 4/5 Jij bent mooi zoals je bent! 
Doelstellingen: Kinderen bevestigen in wie ze zijn – en dat dat goed is. 
Kinderen denken na over wat ze zelf leuk vinden en wel of niet durven. 
Kinderen worden bekend met de inhoud van de lessen.  
De les start met de introductie over de lesmethode Veiligwijs. Het 
groepsgesprek gaat over zelfvertrouwen. Het gaat erover dat iedereen uniek 
en verschillend is. Er wordt geluisterd naar het lied ‘iedereen is anders’ van 
Marcel Zimmer. Daarna gaan de kinderen elkaar complimenten geven en ze 
benoemen verschillen. Hoe ziet zelfverzekerd eruit? En tot slot kunnen de 
kinderen de opdracht krijgen een spiegel te maken, waar ze zichzelf in kunnen 
bekijken. Er kunnen ook woorden bij de spiegellijst worden geschreven. 

Groep 6 t/m 8 Introductieles seksualiteit 
Doelstellingen: 
Kinderen weten de thema’s die de komende lessen worden besproken. 
Kinderen krijgen een verantwoordelijkheid in het creëren van veiligheid voor 
elkaar door daar afspraken over te maken. Kinderen zijn bekend met de 
verschillende woorden die samenhangen met relaties, seksualiteit en liefde en 
begrijpen de betekenis ervan. Kinderen denken na over wat liefde en ‘gezin 
zijn’ betekent.  
Na een korte introductie over de lesmethode Veiligwijs worden er vragen 
gesteld over veiligheid. Dit kan gaan over je lichaam, over gevoel en over 
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samen. Daarna worden er afspraken gemaakt in de groep zodat iedereen zich 
veilig voelt als er over seksualiteit wordt gesproken. De volgende opdracht 
gaat over woorden bij relaties en seksualiteit. Welke woorden kennen de 
kinderen al? Deze worden besproken. Daarna worden de woorden verdeeld 
over lichaam, relaties en liefde. Vervolgens wordt er gevraagd of de kinderen 
wel eens met hun ouders over deze onderwerpen praten. Er worden 
tips/ideeën bedacht hoe ze met hun ouders hierover kunnen praten als ze 
daar behoefte aan hebben. In het groepsgesprek wordt een filmpje bekeken 
uit ‘Up – Married life’. Er worden vragen over gesteld over verliefd zijn en over 
verdrietige dingen met elkaar delen. Vervolgens gaat het over de 
gezinssamenstelling van de kinderen. Wat is belangrijk als je gezin bent? Er zijn 
twee optionele opdrachten: een tekening maken van het eigen gezin en thuis 
gesprek over het filmfragment over vader/moeder zijn, van elkaar houden, 
hulp vragen en op elkaar kunnen vertrouwen.  

 
Lief en Leed 
 
We wensen alle ouders en leerlingen die thuis in quarantaine zitten vanwege 
Corona een goed herstel toe!  
Net als Sinterklaas is er ook een aantal leerlingen jarig in december. De 
volgende leerlingen blazen weer een extra kaarsje uit: Kiana, Femke, Elin, 
Fleur, Quinn, Bram (groep 1), Fenna, Veerle, Jeffrey & Jadé (groep 1). 
Allemaal 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. 
 
Week 47 (21/11 - 25/11) – Naar de overkant (Deuteronomium 31:1-8 en 34:1-12 en Jozua 4:4-9) 
Mozes gaat niet mee het beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe aanvoerder. Vanaf een 
hoge berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. Onder leiding van Jozua steekt 
het volk de rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde land binnen. Na een reis van veertig jaar 
zijn de Israëlieten in het land waar ze thuis zullen zijn. 
 

Thema ‘Droom met me mee!’ (28 november t/m 23 december)  
Dromen bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat komen 
gaat, als ze vertellen wat er kan veranderen, dan delen ze hun dromen met 
elkaar. Lang geleden deed de profeet Jesaja dat ook. Hij vertelde aan de 
mensen in zijn land dat er een nieuwe koning zou komen, die vrede en geluk 
zou brengen. De hele wereld zou erdoor veranderen, zei Jesaja; zelfs de 
dieren zouden in vrede samenleven. Op weg naar kerst lezen we opnieuw 
over het visioen van Jesaja. Met dat visioen in gedachten lezen we over de 

priester Zacharias, die bezoek krijgt van een engel. En we horen over Maria, de jonge vrouw uit 
Narazet die van een engel te horen krijgt dat zij de moeder van Jezus wordt. Jezus zal de koning zijn 
die vrede brengt – zo wordt het visioen van Jesaja waar. 
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‘Droom met me mee’ is het thema van deze adventstijd. De kinderen maken kennis met Bijbelse 
dromen van vrede en geluk, en delen ook hun eigen dromen met elkaar. Door mee te dromen van 
een eerlijke, rechtvaardige wereld kunnen we samen de wereld mooier maken. Zo wordt kerst een 
feest voor iedereen! 

 
Week 48 (28/11 - 02/12) - Hoor je dat? (Jesaja 6:1-13, 11:1-10 en 40:1-11) 
Woorden kunnen verschil maken tussen wanhoop en hoop, tussen angst en vertrouwen. Dat laat de 
profeet Jesaja zien als hij de woorden van God overbrengt aan mensen. Deze week horen we over de 
roeping van Jesaja en over zijn visioenen van een nieuwe koning en een vredestijd. 

 
Positive Behavior Support (PBS)  
Elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze week is juf Gerrie (PBS-coördinator) aan de beurt: 
Deze week zijn er 61 muntjes uitgedeeld (!)en dat brengt de tussenstand van de muntjes die we 
schoolbreed hebben gespaard op 313! Bij 500 muntjes hebben we weer een schoolbrede beloning!  
Het Kidsteam heeft al diverse ideeën voor een beloning bedacht. Wat  
het deze keer wordt houden we nog even geheim! Tijdens de  
vergadering met het Kidsteam kwamen we erachter dat de gedragsverwachtingen voor de  
kleedkamers bij gym niet bij de kinderen bekend zijn. Hier gaan we dus de komende tijd aandacht 
aan besteden. Verder hebben we de inzet van de pleinhelpers geëvalueerd. De leden van het 
Kidsteam vinden het fijn dat de verantwoordelijkheid voor het helpen op het plein nu niet meer 
alleen bij hen ligt, maar bij alle helpers. Vanuit de biebouders is het verzoek gekomen om 
gedragsverwachtingen tijdens bezoek aan de bieb te formuleren. Hier wordt momenteel aan 
gewerkt. Morgen komt de Stuurgroep PBS (bestaande uit 4 teamleden) weer bij elkaar en op 13 
december de Stuurgroep PBS met ouders. We zijn blij met de input die we als team van die vaste 
ouder-leden van de Stuurgroep PBS krijgen! 
 

Sinterklaas – Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in Nederland.  
Maandag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school! We 
verwachten hem en zijn Pieten om ongeveer 8.45 uur. Ouders zijn 
van harte welkom bij de aankomst! Na de aankomst gaan de 
kinderen snel naar binnen en gaan we met de kinderen kijken 
naar een toneelstukje dat opgevoerd wordt door de kinderen van 
groep 6/7. Daarna zullen Sinterklaas en de Pieten de kinderen in 
de klas bezoeken. 

De kinderen krijgen in de kleine pauze iets te drinken en wat lekkers van school. U hoeft uw 
kind(eren) voor de kleine pauze dus géén fruit en drinken mee te geven.  
Voor de grote pauze hebben de kinderen wél hun eigen gevulde broodtrommeltje en drinken nodig. 
De kinderen mogen maandag 5 december verkleed als Sint of Piet op school komen. 
De kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen cadeaus voor in de klas. Groep 5 t/m 8 heeft lootjes getrokken. 
Zij kopen een klein cadeautje en maken een mooie surprise en een zelfgemaakt gedicht. Helpt u uw 
kind daar wat leuks van te maken? We kijken uit naar deze feestelijke dag! 

Inzameling dames- en kinderkleding voor asielzoekers! 
Een ouder van de Horizon werkt op het asielzoekerscentrum in Biddinghuizen. Momenteel komen 
hier veel mensen binnen die nauwelijks extra kleding bij zich hebben. 
Om deze mensen te helpen is ons gevraagd of we een kledinginzameling willen 
organiseren. 
We zoeken: 
- Schone winterkleding ( vooral dames- en kinderkleding) 
- Schoeisel & jassen 
Heeft u nog iets liggen? In de week van 21 tot en met 25 november kunt u het verpakt in een plastic 
zak op school (podium gemeenschapsruimte) inleveren.  
We zorgen dan dat alles op de goede plek terecht komt. Alvast bedankt! 
Met vriendelijke groet, De teams van de 3 basisscholen uit Ens  
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Vanuit de gebedsgroep (herhaling) 
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 
 
Piet op Pad!  

Piet Op Pad! is voor een deel een improvisatie-activiteit. Door 
middel van improvisatie wordt het een interactieve activiteit 
die met hulp van kinderen bedacht en gespeeld wordt. De kinderen 
mogen dingen roepen die de spelers meteen gebruiken. Meespelen 
mag ook. De kinderen bepalen samen met de spelers waar het 
verhaal heen gaat. Om welk cadeau gaat het? Waar gaat Piet 
zoeken? Wie komt hij tegen? De inhoud van de activiteit is deels 
nog onbekend, maar één ding is zeker: het wordt erg spannend, 
muzikaal, interactief en humoristisch! 
Over ZieZus 

ZieZus speelt speciaal in de Sinterklaastijd de activiteit ‘Piet op Pad!’. De acteurs van ZieZus spelen 
verschillende rollen, zo ook de rol van Piet en Sint. Dit doen ze heel transparant naar de kinderen. Zo 
heeft Sinterklaas geen baard en wordt er geen schmink gebruikt. Daarnaast worden de kinderen dus 
actief uitgenodigd ook mee te spelen. 
Kaartje 
Koop je kaartje aan de balie in de bieb. Een kaartje kost € 2,50 en kinderen die lid zijn betalen € 2,-. 
Of via de website https://www.flevomeerbibliotheek.nl/activiteiten/piet-op-
pad?categorie=kinderagenda 
 
Meer-BSO (+) (zie ook flyer) 
Meer-BSO (+) is een bijzondere buitenschoolse opvang in Marknesse. De BSO en BSO+ zijn gevestigd 
binnen dierenpark MeerZoo. De kinderen die na schooltijd naar Meer-BSO komen mogen helpen met 
het voeren en verzorgen van de dieren zoals de paarden, konijnen, cavia’s, varkens en nog veel meer. 
De kinderen kunnen knuffelen met bijv. de knaagdieren en voor de echte waaghals gaan we lopen 
met de uilen of naar de slangen! Ook is er een indoor- en outdoor speelgelegenheid en worden er 
nog veel meer activiteiten gedaan. Al met al een kleinschalige en unieke BSO voor de echte 
actieveling en dierenliefhebber! 
Voor meer informatie over Meer-BSO (+) , neem een kijkje op www.meer-bso.nl of neem gerust 
contact met ons op via info@meerbso.nl of 0527-204495 of 06-22103933. 

 
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 5 december 2022.   
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