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Agenda 
 
Dinsdag 13 december   PBS stuurgroep met ouders  
Donderdag 22 december   Kerstviering (late middag/begin avond)  
Vrijdag 23 december  Leerlingen groep 1 t/m 3 om 12.00 uur vrij 
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari  Kerstvakantie 
Maandag 9 januari vanaf 14.30 uur Nieuwjaarsborrel op school voor ouders/verzorgers 

en leerlingen  
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Vandaag vierden we de verjaardag van Sinterklaas. Het was weer een mooi en gezellig feest. Leuk dat 
er zoveel ouders bij de aankomst aanwezig waren. Speciale dank aan Gonny Doff, Marcel Graafland 
en Ralf van Unen die namens de activiteitencommissie ervoor zorgden dat deze dag vlekkeloos 
verliep!  
In de verhalen uit Kind op Maandag leefden we al een tijdje toe naar kerst. Morgenochtend gaat we 
de school opnieuw decoreren. Sint eruit en Kerst erin. Fijn dat er via Parro vier ouders hebben 
aangegeven hierbij te willen helpen. Het is altijd heel veel werk, dus extra handen zijn zeer welkom! 
We starten direct om 8.30 uur, helpt u ook mee?  
Voor de creamiddag zoeken we nog ouders die mee wil helpen. Dit is op vrijdag 9 en 16 december 
van 13-14 uur. Opgeven kan nog via Parro-agenda.  
De participatie van ouders maakt ons onderwijs mooier en beter, onmisbaar in deze tijden. Dank 
jullie wel!  
Bij Florescat wordt er hard gewerkt aan het klaarmaken van alle kerstbestellingen! Hierbij een indruk 
van deze harde werkers: https://youtu.be/Sj6Xtf33MRM 
 
Lief en Leed 
Ook hier op Het Lichtschip beginnen we het gigantische leerkrachtentekort aan den lijve te 
ondervinden. Voorheen lukte het nog om met wat kunst- en vliegwerk bij uitval van een leerkracht 
het onderwijs te continueren, maar vorige week werd groep 6/7 helaas met een vrije dag 
geconfronteerd.  
Weet dat dit scenario het laatste is wat we uit willen voeren. Dat betekent ook dat we er alles aan 
doen om lesuitvaj te voorkomen. Dat kan dus betekenen dat er een invalkracht in een andere groep 
geplaatst wordt dan waar de leerkracht ziek is, om zo een leerkracht intern door te schuiven. 
Natuurlijk is dat even slikken voor de leerlingen en de leerkracht, maar zo proberen we ‘het leed’ te 
verdelen zodat er niet 1 groep de dupe wordt bij langdurig of veelvuldig uitval van een eigen 
leerkracht.  
In de volgende Brulboei zal onze nieuwe vakleerkracht gym Remco Jongman zich aan jullie 
voorstellen. Hij start op 1 februari bij ons op school!  
 
Pietronella van Dijk, Directeur  

Cbs ‘Het Lichtschip’ 
Sportweg 24 
8307 AN Ens 

0527-251712 
Website: www.hetlichtschip.nl 

E-mail: cbshetlichtschip@aves.nl  
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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 ‘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 Nazareth 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. 
‘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 49 (05/12 - 09/12) - Stel je voor (Lucas 1:1-56) 
De priester Zacharias krijgt een onvoorstelbaar bericht van een engel: hij en zijn vrouw Elisabeth 
zullen een kind krijgen dat mensen terugbrengt bij God. Zacharias is sprakeloos. Ook Maria krijgt 
bezoek van een engel, zij wordt moeder van Gods eigen zoon. Maria gaat naar Elisabeth en zingt een 
lied over hoe God de wereld verandert. 

 
Week 50 (12/12 - 16/12) - Nu wordt alles anders (Lucas 1:57-80 en Micha 5:1-4a) 
Johannes de Doper, het kind van Zacharias en Elisabeth, wordt geboren. Meteen na zijn geboorte kan 
Zacharias weer praten en zingt hij een lied over hoe God zijn volk bevrijdt. In groep 5 t/m 8 lezen we 
ook uit de profetie van Micha, die vertelt dat ooit in Bethlehem een nieuwe koning geboren zal 
worden. 

 
Positive Behavior Support (PBS)  
Elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Dit keer heeft groep 7/8 dit verzorgd.  
De tussenstand van de muntjes die we schoolbreed hebben gespaard is 393! Bij 500 muntjes hebben 
we weer een schoolbrede beloning!  
 
Deze week hebben wij in groep 7/8 een nieuw doel 
opgesteld: Binnen 2 minuten halen de kinderen in de pauzes 
hun eten op en zitten dan op hun plek. Op die manier hopen 
wij dat er meer tijd van onze pauze overblijft en wij ons niet 
hoeven te haasten met eten. Ook dat kletsen op de gang 
mocht hierbij wat minder, omdat je anders te veel van het 
Sinterklaas- of Jeugdjournaal mist. Daarnaast hebben wij ook 
over een mogelijke beloning nagedacht. We zagen namelijk 
al kinderen van andere groepen in hun Onesie of verkleed naar school komen. Dit leek ons ook leuk, 
maar er kwamen nog meer goede ideeën bij ons op. Een definitieve keuze is helaas nog niet 
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gemaakt, maar dat gaat vast lukken voordat wij 125 munten hebben verzameld. Tussenstand nu is 49 
munten! Dat is ongeveer 2/5 deel hebben wij uitgerekend. Nog even doorgaan, zodat wij ons nieuwe 
PBSdoel nog vóór de kerstvakantie halen! 
 
Bedankje 2x!  
1. Fijn dat er een aantal ouders hun kledingkast (en die van zijn/haar 
kinderen) in is gedoken om de mensen die weinig tot niets hebben in het 
asielzoekerscentrum van Biddinghuizen te voorzien van warme kleding. In 
totaal zijn er 12 volle vuilniszakken ingeleverd. Dit is afgelopen maandag 
zeer welkom ontvangen. Bedankt!  
2. Bij deze wil ik jullie bedanken voor de medewerking aan de Lichtjesavond! Het was erg geslaagd! 
Heel mooi om te zien hoeveel stenen er gelegd zijn en hoe mooi ze gemaakt zíjn! Groeten Stefan 

Veldhuis (organisatie Lichtjesavond)   

 
Van de Voorzitter van de Activiteitencommissie….  
Hallo allemaal! 
Vlak voor de zomervakantie ben ik de nieuwe voorzitter van de activiteitencommissie geworden. 
Voor degene die mij nog niet kennen wil ik mezelf graag even voorstellen. 
Ik ben Michelle van Dijk, moeder van Fleur (groep 7), Jasmijn (groep 6), Bas (groep 5) en Lotte (groep 
3). Ik ben aardig creatief aangelegd en ik hoop mijn creativiteit dan ook te kunnen toepassen in de 
activiteitencommissie! 
Tijdens de algemene ledenvergadering in oktober lieten wij via een PowerPointpresentatie zien, hoe 
wij als groep ouders en leerkrachten diverse activiteiten op school organiseren en begeleiden. Denk 
hierbij aan Sinterklaas het kerstfeest, en Pasen. Maar ook van de livelichtschipshow, de 
schoolfotograaf, de avondvierdaagse en het zomerfeest proberen we elk jaar weer een feestje te 
maken! Dit is allemaal mogelijk dankzij de vrijwillige ouderbijdrage.  Wij hopen ook dit jaar weer 
leuke activiteiten te kunnen organiseren! 
Tevens wil ik gelijk gebruik maken van de mogelijkheid om een oproep te plaatsen. Na vele jaren 
inzet zal onze  penningmeester binnenkort stoppen met haar functie als penningmeester. Daarom 
zijn we opzoek naar iemand die op korte termijn haar taken over zou kunnen nemen. Lijkt dit je een 
leuke uitdagingen kom ik graag met je in contact! 
Heeft u een vraag of opmerking of wilt u meer weten over onze taken, het penningmeesterschap of 
de activiteiten? Wij zijn bereikbaar via de mail (ac.cbshetlichtschip@aves.nl) maar ik ben ook 
dagelijks bij het hek bij school te vinden, waar u mij gerust even mag aanschieten. 
 
Groetjes, Michelle van Dijk  

 
Op woensdag 28 december organiseert SJO Ens—Kraggenburg het Oliebollen Toernooi. Beetje 
voetballen, beetje oliebollen. Dit toernooi is voor alle kinderen op de basisschool, dus ook voor niet-
leden. Meer info en opgaven? Zie flyer in de bijlage!  
 
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 19 december 2022. 


