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Agenda 
 
Maandag 9 januari vanaf 14.30 uur Nieuwjaarsborrel op school voor ouders/verzorgers 

en leerlingen  
Woensdag 11 januari   Luizenpluizen 
Maandag 16 t/m vrijdag 27 januari Les 2 Veiligwijs  
Maandag 23 januari   Brulboei nummer 9  
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Voor de kerstvakantie hebben we alle kerstbestellingen van Florescat uitgedeeld. In totaal hebben de 
leerlingen €480,- verdiend! De helft hiervan gaat naar het gekozen doel, Ocean Clean Up en de 
andere helft gaat naar de kas van Florescat. Daar kunnen we de voorraad spijkers, houtlijm en 
boortjes weer mee aanvullen! Hartelijk bedankt voor uw hulp en ook voor uw steun. 
Ook hebben we met onze kerstcollecte €368,- voor het Prinses Maxima Centrum opgehaald. Wat een 
mooi bedrag! Deze actie was speciaal door Radio 538 georganiseerd en had als doel om een speciale 
clean room te bekostigen waarin afweercellen van kinderen worden geprogrammeerd om kanker 
aan te vallen. Hiermee kan de overlevingskans van kinderen worden vergroot , met minder schade op 
de langere termijn. Heel erg bedankt voor uw donatie!  
 

Vanmiddag hadden we na schooltiid een gezellig 
samenzijn om elkaar te ontmoeten en een mooi 
nieuw jaar toe te wensen. Er was warme 
chocolademelk (mét slagroom), koffie, thee en 
limonade. Ook de kniepertjes met slagroom waren 
erg geliefd!  
Fijn om zo met elkaar het nieuwe jaar te starten! 
 
Ik wens u allemaal veel geluk en gezondheid voor 
het nieuwe jaar!  
 
Lief en Leed 
Na de kerstvakantie starten er weer nieuwe 
teamleden bij ons op school. Juf Iniek is 
onderwijsassistent en zal in elk geval de maand 
januari op maandag en dinsdag ondersteunen in de 

kleutergroep. Juf Aly (leerkrachtondersteuner) komt ons team ook versterken. Zij zal tot de 
zomervakantie op woensdag t/m vrijdag gaan werken in groep 2. Deze dagen wordt groep 1/2 
gesplitst. Groep 1 heeft op woensdag en donderdag juf Sylvia en op vrijdag juf Diana.   
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Zoals u weet hebben we de vacature voor gym kunnen invullen met meester Remco Jongman. 
Donderdag 2 februari wordt zijn eerste werkdag bij ons op school. Hieronder stelt hij zich aan jullie 
voor: 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Ik ben Remco Jongman, 25 jaar (tegen de tijd dat ik bij jullie mag 

starten 26), getrouwd met Petra en woon in Emmeloord. Met ingang 

van februari mag ik de lessen bewegingsonderwijs verzorgen. Ik ben 

de afgelopen 3,5 jaar met veel plezier vakleerkracht 

bewegingsonderwijs geweest in Lelystad. Het was tijd voor een 

nieuwe stap en ik kijk dan ook met veel plezier naar wat de toekomst 

in Ens mij gaat brengen.  

In mijn vrije tijd ben ik vaak op het voetbalveld te vinden. Op zaterdag 

speel ik zelf in een vriendenteam bij Flevo Boys en op zondag reis is de 

 regio noord af, als scheidsrechter voor de KNVB.  

Mocht u nu graag even kennis willen maken of vragen hebben, dan is dat altijd goed. Ik maak graag 

een praatje. Ik kan niet wachten om te beginnen! 

Met sportieve groet, Remco Jongman 

Oriëntatie methode voor godsdienstige vorming 
Al vele jaren maken we gebruik voor godsdienstige vorming van de methode Kind op Maandag. Deze 
methode sluit o.a. aan bij Kind op Zondag (veel gebruikt in de PKN-kerken) en voldoet in principe aan 
onze wensen. De afgelopen jaren zijn er diverse andere methoden op de markt gekomen waarmee 
scholen vorm geven aan het vak godsdienstige vorming. Ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld meer 
aandacht voor andere levensbeschouwelijke stromingen en het nemen van vragen en ervaringen van 
het kind zelf als uitgangspunt. Het leek ons goed om ons tot de zomer te oriënteren op een tweetal 

andere methoden. Om daarna binnen het team en met de 
leerlingen te evalueren wat het beste aansluit bij onze visie en 
onze leerlingen. 
We hebben ervoor gekozen om de komende periode te gaan 
werken met Trefwoord.  
Wilt u meer over deze methode weten, kijk dan op Trefwoord - 
Methode levensbeschouwing voor het basisonderwijs. Hier 
staan ook meerdere informatieve filmpjes zoals over de 

didactiek van Trefwoord: https://youtu.be/RqGKOzR5S7o 
Wij vinden het belangrijk om ouders bij ons onderwijs te betrekken omdat zij met een andere blik 
naar school kijken en ons hiermee aan kunnen vullen. Daarom willen we u vragen om een vragenlijst 
over onze Christelijke identiteit in te vullen. Deze vindt u door op de volgende link te 
klikken: https://forms.office.com/e/UNC9diATVz U kunt de vragenlijst anoniem invullen en het zou 
fijn zijn als elk gezin één vragenlijst wil vullen, zo krijgen we een representatief beeld. De vragenlijst 
staat open t/m dinsdag 24 januari. We hopen op uw medewerking.     

 
Pietronella van Dijk, directeur 
 

Trefwoord  
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we vanaf januari 
2023 op school de methode Trefwoord. Iedere dag kijken we naar een (digitale) 
kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, 
gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de 
leerkracht. Zo stelt Trefwoord verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, 
de samenleving en de Bijbel aan de orde.  
 
 

https://www.trefwoord.nl/
https://www.trefwoord.nl/
https://youtu.be/RqGKOzR5S7o
https://forms.office.com/e/UNC9diATVz
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Week 2 t/m 4: Zorgen 
Inhoud: Over zorg en verwaarlozing. Over je bezorgd maken en in actie komen. Over dilemma’s en 
vragen waar je voor kunt komen te staan. 
 
Kinderen gaan verkennen wat het betekent om ergens voor te zorgen. Zij worden zich ervan bewust 
dat zorgen voor spullen, voor de natuur en voor mensen (inclusief zichzelf) deel uitmaakt van het 
leven. Zorg is gericht op de behoefte van de ander. Dan moet je niet alleen denken aan medische 
zorg. Mensen willen ergens bij horen, hebben behoefte aan veiligheid of respect. Ook daar kun je 
voor zorgen. Kinderen vinden het soms leuk, soms minder leuk om ergens voor te zorgen. Zeker als je 
moet zorgen en er niet zelf voor hebt gekozen. Soms wil je ook even een tijdje wat minder zorgen 
voor iets of iemand. 
In de eerste week gaan de kinderen op verkenningstocht. Wat betekent het dat mensen ergens voor 
zorgen? Ervaren de kinderen zorgzaamheid om zich heen? En hoe voelt het om ergens voor te 
zorgen? Hoe wil je zorgen voor je jezelf? Wat doe je als je voor een dier zorgt of voor je spullen? Ook 
denken de kinderen na hoe je voor je omgeving zorgt. En soms hoef jij je geen zorgen te maken. 
In de tweede week gaan de kinderen onderzoeken wat de behoefte aan zorg betekent. Op school is 
er de behoefte om voor veiligheid te zorgen. Maar is dat niet overal waar mensen samenleven een 
behoefte? Maar ook de vraag ‘wanneer zorg je goed voor iemand?’. Zorg je wel goed voor jezelf als 
je op elke vraag ja zegt? Wat als zorg niet mogelijk is? Of onbetaalbaar? Hoe maak je dan keuzes? 
Wat kan wel en wat kan niet? 
 
De Bijbelverhalen maken duidelijk dat zorgen niet vanzelfsprekend is. Het zijn verhalen die Jezus 
vertelt aan de mensen die naar hem toegekomen zijn. Zij luisteren naar Jezus. In gelijkenissen houdt 
Jezus de mensen een spiegel voor. Hoe zou jij handelen als er een muntje of een schaap zoekraakt? 
In de tijd van Jezus was een schaap of een muntje namelijk vaak van levensbelang. Zou jij dan ook 
alles op alles zetten om het verlorene weer terug te vinden? Wat zou je doen als je jongste zoon, die 
de hele erfenis heeft verbrast, vraagt of hij terug mag komen? Kan hij terugkomen in het gezin 
zonder voorwaarden? Vang je hem liefdevol op? En wat doe je met de oudste zoon die jouw 
vaderlijke zorg overdreven vindt? Is dat een miskenning van zijn eigen trouw aan het ouderlijk huis? 
In al deze verhalen gaat over onvoorwaardelijke zorg… over liefdevolle toewijding voor elkaar. Elkaar 
echt zien - wat heb je nodig? - dat doet ertoe. Elkaar kunnen vergeven. Vergeven betekent ook dat je 
oprecht wilt vergeten wat de ander jou of de omgeving heeft aangedaan. Echt vergeven betekent dat 
je samen verder durft te gaan in vertrouwen. 

 
Bijbelverhalen onderbouw (groep 1 t/m 3): 
week 2: De vrouw met de tienketting (Lucas 15, 8-10); De herder zorgt voor zijn schapen 
(Lucas 15, 4-7). 
week 3: De jongste zoon gaat weg (Lucas 15, 11-32); De jongste zoon komt terug (Lucas 
15, 11-32). 
 

 
Bijbelverhalen middenbouw (groep 4/5): 
week 2: Als 1 van de 10 zoek is (Lucas 15, 8-10): Als 1 van de 100 verdwaald is 
(Lucas 15, 1-7). 
week 3: Twaalf jaar (Marcus 5, 21-36); Een nieuw leven (Marcus 5, 21-43). 
 
Bijbelverhalen bovenbouw (groep 6 t/m 8): 
week 2: Het verloren muntje (Lucas 15, 8-10);  
Het verloren schaap (Lucas 15, 1-7). 
week 3: Twaalf jaar (Marcus 5, 21-36); Een leven (Marcus 5, 21-43). 

 
Positive Behavior Support (PBS) -BELONING!!!!! 
Ja, u leest het goed: het is zover! We hebben de vereiste 500 muntjes behaald en alle kinderen 
hebben eraan mee gespaard door goed gedrag te laten zien: op het plein, in de klas, in de gang, in de 
kleedkamer bij gym en in de “vrije werkruimtes”. De school-brede beloning die we bedacht hebben 
is: een High Tea in eigen klas en wel op woensdag 18 januari. Dit hebben we vorig jaar in februari ook 
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een keer gedaan en de kinderen vonden dit zó leuk dat ze diezelfde beloning nóg 
een keer gekozen hebben. En daar hebben we uw hulp bij nodig. Want, wat zou 
het leuk zijn als elk kind iets lekkers voor de High Tea mag meenemen naar 
school! Te denken valt aan: soesjes, cake, mini-tompoesjes, fruitspiesjes, 
muffins, taart, scones, bonbons, eigen baksels of maaksels, enz. Wij zorgen voor 
thee of ranja. In elke groep zorgt de leerkracht voor een lijst in Parro, waarop u 
kunt aangeven wat uw kind mag meenemen, zodat we weten waar we op 
kunnen rekenen en zodat we een gevarieerde keuze hebben. Dus wacht de lijst 
even af. Als iedereen wat meeneemt is het voldoende als u voor ongeveer de 
helft van het aantal kinderen in de groep iets meegeeft. 
 
Veiligwijs les 2 (week 3 en 4) 
In week 3 en 4 geven we de tweede les van Veiligwijs. Vanmiddag heb ik voor alle groepen de 
doelstellingen en de lessen verwerkt in een document, maar op magische wijze is dit nu verdwenen 
doordat mijn laatste versie van deze Brulboei is overschreven. Gelukkig had ik het document geprint 
om te corrigeren en heb ik deze op school liggen. Af en toe toch is het toch handig om nog een 
ouderwets printje te maken…  Ik zal het donderdag nogmaals uitwerken en dan met u delen in een 
apart Parro-bericht.  
 

Groep 1/2 & 3  Samen spelen 

Groep 4/5 Groter groeien!  

Groep 6/7 Lichamelijke ontwikkeling  

Groep 7/8 Puberteit 

 
Boei 23 geopend! 
Vandaag is Boei 23 officieel van start gegaan. 
Op maandag, dinsdag en donderdag na 
schooltijd is tijdens de schoolweken opvang. 
Het BSO-lokaal is gevestigd op de plek van de 
oude schoolbibliotheek, naast het lokaal van 
groep 4/5. Juf Jara is de pedagogisch 
medewerker.  
Boei 23 valt onder SKN (www.sknop.nl). Wilt u 
meer weten over deze buitenschoolse opvang 
dan kunt u contact opnemen met de afdeling 
planning: planning@sknop.nl of bellen naar 
0527-620613. 
 

Namens de drie basisscholen van Ens hebben we de nieuwe BSO twee mooie planten aangeboden.  
  
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 23 januari 2023. 

http://www.sknop.nl/
mailto:planning@sknop.nl

