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Agenda 
 
Donderdag 26 januari  Afsluiting PBS week kleedkamer gym 
Maandag 6 februari   Brulboei 10 
Donderdag 9 februari  PBS Stuurgroep met ouders  

Medezeggenschapsvergadering  
Maandag 13 februari Meespeelochtend peuters (8.45-10.30 uur) 

Aanmelden gewenst! (zie flyer) 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
In de groepen wordt hard gewerkt. De leerlingen zijn druk met het vullen van hun portfolio en naast 
de lessen worden er ook diverse toetsen afgenomen om de leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. 
De vragenlijst over identiteit is door 40 ouders/gezinnen ingevuld, bedankt voor uw input! De 
vragenlijst staat nog tot morgen (donderdag) 9 uur open, dus mocht u nog mee willen denken, grijp 
dan uw kans. De link is: https://forms.office.com/e/UNC9diATVz 
 
Binnenkort beginnen we op school weer te formeren. We gaan kijken hoeveel leerlingen er zijn 
ingeschreven en of er sprake is van groei of krimp. Aan de hand van de leerlingenaantallen wordt 
bepaald hoeveel groepen er na de zomer zijn en hoeveel dagen er leerkrachten en andere 
onderwijsondersteuners  kunnen werken. Er hangt dus flink wat van af! Ik wil u dan ook nadrukkelijk 
vragen om broertjes en zusjes die in het schooljaar 2023-2024 vier jaar worden (en net als hun broer 
of zus naar Het Lichtschip gaan) aan te melden. Dit kan door een formulier op te vragen bij de 
administratie (Annet-woensdag) of bij ondergetekende (maandag, dinsdag en donderdag).   
 
Dinsdag kwam de nieuwe 
bestuurder van Aves 
kennismaken met onze school én 
de schoolbibliotheek op z’n 
nieuwe plek openen. Van elke 
groep was er een leerling en 
samen met Dirk- Peter, juf 
Margreet en biebmoeder 
Henrieke werd het gekleurde lint 
doorgeknipt. Dirk-Peter had als 
cadeau drie mooie kinderboeken 
meegenomen waar hij als kind 
en vader mooie herinneringen 
aan had. Bedankt daarvoor! 
 

Cbs ‘Het Lichtschip’ 
Sportweg 24 
8307 AN Ens 

0527-251712 
Website: www.hetlichtschip.nl 

E-mail: cbshetlichtschip@aves.nl  
 

Brulboei nr. 9 - 2022-2023 

Laat je zien!! 

https://forms.office.com/e/UNC9diATVz
http://www.hetlichtschip.nl/
mailto:cbshetlichtschip@aves.nl
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Lief en Leed 
Binnenkort verwelkomen we op school twee nieuwe collega’s. Op donderdag 2 februari start onze 
nieuwe gymmeester Remco Jongman, hij stelde zich in de vorige Brulboei aan jullie voor.  
Maandag 6 februari start juf Nynke. Zij zal op maandag en dinsdag les gaan geven in groep 1. Door 
haar komst is de bemensing bij de kleuters rond en kunnen groep 1 en 2 de hele week apart van 
elkaar les krijgen.  
 
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.  
 

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. 
 
Bijbelverhaal groep 1 t/m 3:  Een man die niet kan praten (Matteüs 9, 32-34); Jezus zorgt voor een 
blinde bedelaar (Lucas 18, 35-43). 
Bijbelverhaal groep 4/5: week 4: Als 1 van de 2 verloren is (1) (Lucas 15, 11-32); Als 1 van de 2 
verloren is (2) (Lucas 15, 11-32). 
Bijbelverhaal groep 6 t/m 8: week 4: Vader wacht (1) (Lucas 15, 11-32); Vader wacht (2) (Lucas 15, 
11-32). 
 
Week 5 t/m 7: Angst 
Inhoud: Over angst die je klein maakt en angst die je sterk maakt. Over het geloof dat goede en 
mooie dingen mogelijk zijn. Over vertrouwen als tegenhanger van de angst. 
 
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Angst’ (30 januari t/m 17 februari 2023). 
 
Bang voor de tandarts, voor blaffende honden, voor enge dromen en het donker. Angst om af te 
gaan of buitengesloten te worden. Ook u kunt vast wel iets aan dit rijtje toevoegen. Het eerste dat de 
kinderen in het thema Angst dan ook leren is: iedereen is weleens bang. Bang zijn is heel normaal en 
hoort gewoon bij het leven. De kinderen ontdekken bovendien dat een gezond angstgevoel ook 
nuttig kan zijn: het is een signaal dat er iets aan de hand is en dat maakt je extra voorzichtig. 
Angst kun je niet wegpraten of negeren. Wat wel helpt horen de kinderen in dit gedicht. 
 
Angst,  
angst, 
diepe angst, 
dan heb je iemand nodig. 

Een schouder, een glimlach, 
een hoopvol beeld, 
een lied of een verhaal 
en iemand die de angst met je deelt. 

 
Een van de Bijbelverhalen in dit thema gaat over de leerlingen van Jezus die in een bootje op een 
meer in een flinke storm terechtkomen. De leerlingen raken in paniek: Jezus ligt gewoon op het 
voordek te slapen, hij lijkt volkomen afwezig. En zij voelen zich alleen gelaten terwijl de golven hen 
bijna verslinden… Pas als Jezus wakker wordt en begint te spreken, komen zijn leerlingen én de 
golven tot bedaren. 
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Op zijn eigen wonderlijke manier brengt dit Bijbelverhaal een krachtige boodschap: daar waar 
vertrouwen groeit, krijgt de angst minder ruimte. Daarom onderzoeken de kinderen ook wie en wat 
hun vertrouwen kan versterken. Vertrouwen in zichzelf, in anderen, in de wereld om hen heen. 
 
Bijbelverhalen onderbouw (groep 1 t/m 3): 
week 5: Petrus is bang (Matteüs 14, 22-36); Bang voor de storm (Marcus 4, 35-41). 
 

Bijbelverhalen middenbouw (groep 4/5): 
week 5: Storm op het meer (Lucas 8, 22-25); De Heer is mijn herder (Psalm 23). 
Bijbelverhalen bovenbouw (groep 6 t/m 8): 
week 5: Waar komen we terecht? (Lucas 8, 22-25); De Heer is mijn herder (Psalm 
23). 
 

Positive Behavior Support (PBS) 
Vorige week was het dubbelop feest in groep 6/7. We hadden niet alleen de schoolbeloning, maar 
ook onze klassenbeloning verdiend. We hadden een lekkere high tea en daarbij klonk er een (zelf 
samengestelde) playlist met muziek waar ook op gedanst kon worden.  
Nu is het tijd om aan de slag te gaan met een nieuw doel en in het groepsgesprek kwamen we op 
twee doelen waar wij graag aan willen werken.  
‘Als we de klas binnenkomen gaan we rustig op onze plek zitten en als de juf of meester het 
stilteteken laat zien, reageren wij binnen vijf seconden door het stilteteken over te nemen.  
Als dit lukt en we halen genoeg muntjes binnen, gaan wij met de hele klas een half uur naar ‘het bos’.  
 
Meespeelochtend voor peuters! (zie ook flyer) 

In Ens is echt wat te kiezen, er zijn maar liefst drie basisscholen; OBS De 
Regenboog, KBS De Horizon en CBS Het Lichtschip. Elke school heeft z’n eigen 
ambities en expertise.  
Dit jaar willen we een aantal meespeelochtenden organiseren voor peuters (vanaf 
2,5 jaar).  
De ochtend start om 8.45 uur en eindigt om 10.30 uur. Het programma bestaat uit 
een speelinloop, welkomstkring, werkles of spelen in de hoeken, eten en drinken 
en buitenspelen.  

Voor de ouders is er de mogelijkheid voor een rondleiding door het gebouw en er is koffie/thee. 
Medewerkers zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.  
Graag vooraf aanmelden via e-mail of telefoon bij de betreffende school/directeur.  
U bent van harte welkom!  
DATA: maandag 13 februari, woensdag 12 april en vrijdag 9 juni 
 
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. 


