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Agenda 
 
Woensdag 8 februari  Inplannen voor portfoliogesprekken via Parro  

(alle groepen) 
Donderdag 9 februari  PBS Stuurgroep met ouders & MR-vergadering  
Maandag 13 februari Meespeelochtend peuters (8.45-10.30 uur) 

Aanmelden gewenst! (zie flyer) 
Woensdag 15 februari  Alle leerlingen vrij – studiedag team!  
Maandag 20 februari   Brulboei 11 
 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Langzaamaan worden de leerlingportfolio’s gevuld met bladen. In week 8 zijn de 
portfoliogesprekken. U bent dan samen met uw zoon of dochter welkom op school om samen het 
portfolio te bekijken. Inschrijven hiervoor zal vanaf woensdag 8 februari mogelijk zijn via Parro.  
Het portfolio is een doorontwikkeling van het rapportfolio en is een groeidocument. We laten de 
kinderen steeds meer reflecteren op hun ontwikkeling. De leerkracht is hierbij een coach en 
begeleidt het kind in deze ontwikkeling. Tijdens het portfoliogesprek kijken we samen naar de groei 
en ontwikkeling van je kind: Welke keuzes zijn er gemaakt? Waar is het kind trots op? Aan welke 
doelen is er gewerkt en welke zijn behaald? Ook kijken we naar de volgende periode: waar liggen de 
ontwikkelpunten en op welk vlak kunnen we uitdaging bieden? In het hoofdstuk ‘zo ziet de 
leerkracht mij’ zult u zien dat nog niet alle vakgebieden terug te zien zijn in het portfolio. Met de 
komst van meester Remco hopen we in het zomerportfolio input te krijgen over de vaardigheid bij 
gym. Ook zal er dan input te vinden zijn over de methodegebonden toetsen van Blink Lezen (groep 4 
t/m 8).  
De helft van alle gezinnen heeft zijn/haar stem laten horen door de vragenlijst over identiteit in te 
vullen, bedankt! Samen met Myrthe Kelder(identiteitsbegeleider) zullen we deze input meenemen in 
onze gesprekken over een passende methode voor godsdienstige vorming. In een latere Brulboei zal 
ik u informeren door een samenvatting van deze vragenlijst van ouders met u te delen.  

Lief en Leed 
Meester Remco (gym) en juf Nynke (maandag en dinsdag groep 1) zijn gestart, van harte welkom!  
Afgelopen week moesten maar liefst twee groepen naar huis. Er waren wederom geen invallers 
beschikbaar en ook intern konden we de groep niet nog een dag opvangen. Het lerarentekort voelen 
ook wij wel degelijk!  
In de maand februari blaast weer een aantal leerlingen een extra kaarsje uit. Deze keer feliciteren we 
de volgende kinderen met hun (aanstaande) verjaardag: Emma, Nienke B, Sanne K, Esmee van den 
B., Thijs A. , Elin, Troy, Arwin en Daan K.  
Ook feliciteren we Bram (groep 1) en zijn ouders met de geboorte van hun zusje en dochter Lisa!  
 
Pietronella van Dijk, directeur 

Cbs ‘Het Lichtschip’ 
Sportweg 24 
8307 AN Ens 

0527-251712 
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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 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. 
 
Bijbelverhalen onderbouw (groep 1 t/m 3): 
week 7: Het begint met vertrouwen (Matteüs 14, 14-21); Vogels maken zich ook 
niet druk (Matteüs 6, 19-34). 
 

Bijbelverhalen middenbouw (groep 4/5): 
week 7: Kijk naar de vogels en de bloemen (Lucas 12, 22-34); Met vertrouwen in 
een droom stappen (Matteüs 7, 7-12). 
Bijbelverhalen bovenbouw (groep 6 t/m 8): 
week 7: Kijk naar de vogels en de bloemen (Lucas 12, 22-34); Begin maar gewoon 
(Matteüs 7, 7-12). 

 
ZIE JE MIJ? (week 8/9 en 10) 
Inhoud: Ieder mens wil graag gezien worden, erkend worden. Over bevestigd worden, gewaardeerd 
en serieus genomen worden als mens. 
 
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Zie je mij?’ (20 februari t/m 10 maart). 
 
De klas is al weg: Wie haalt hem op? 
Roos, Milan en Jack. Mama, kom snel! 
Tim wacht nog alleen,  Vergeet je Tim niet? 
met meester bij het hek. Zie je hem wel? 
 
Dit versje voor de onderbouw is vast herkenbaar voor de kinderen: het gevoel om vergeten te 
worden. Over het hoofd gezien, niet opgemerkt. En dat terwijl het een van de basisbehoeften is van 
ieder mens: gezien worden, erkend worden. Het gevoel krijgen: ik mag er zijn. Ik ben iemand. 
In de Bijbel wordt verteld over een man die al 38 jaar bij een badhuis ligt te wachten totdat het water 
in beweging komt. Dat is namelijk het moment waarop iemand hem naar het water moet brengen. 
Het genezende water dat zijn verlamde benen weer sterk zal maken. Maar in 38 jaar heeft niemand 
hem gezien en opgepakt. Dan komt Jezus; hij ziet de man in heel zijn kleinheid en kwetsbaarheid en 
geeft hem de kracht om op te staan en weer volop te leven.  
In dit thema ontdekken de kinderen hoe ze elkaar echt kunnen ‘zien’. Om elkaar te erkennen en 
waarderen zoals ze zijn. Met hun leuke en soms moeilijke kanten. Omdat iedereen de moeite waard 
is. 
 
Bijbelverhalen onderbouw (groep 1 t/m 3): 
Week 8/9: Cham en het wonderwater (Johannes 5, 1-8); Jezus ziet de kinderen (Lucas 18, 15-17). 
 
Bijbelverhalen middenbouw (groep 4/5): 
Week 8/9: De lamme te Betzata (Johannes 5:1-15); Jezus ziet de kinderen (Lucas 18, 15-17). 
 
Bijbelverhalen bovenbouw (groep 6 t/m 8): 
Week 8/9: Wie ziet me? (Johannes 5:1-15); Wat zie je? (Lucas 18, 15-17). 
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Positive Behavior Support (PBS) 
Elke Brulboei vertellen we de ouders/verzorgers over PBS. Deze keer is groep 4/5 aan de beurt. De 
tussenstand voor een nieuwe schoolbeloning is alweer: 146 munten!  

 
Wij zijn nu in groep 4/5 al een tijdje bezig met 'emmertjes vullen'.  
Dit vraagt natuurlijk enige uitleg: Iedereen heeft een denkbeeldig 
'onzichtbaar' emmertje. Deze kan gevuld worden met leuke 
ervaringen en complimentjes, maar ook leeggezogen worden door 
nare ervaringen. Wanneer het emmertje vol is, voel je je goed. 
Maar wanneer het emmertje halfvol zit of zelfs helemaal leeg, dan 
voel je je minder goed.  

Je kunt iemands emmertje vullen door te vragen om mee te doen op het schoolplein, door 
(gemeende) complimentjes te geven of door een glimlach te laten zien. Je kunt ook gewoon je eigen 
emmertje vullen door niet in een verdrietige of boze bui te blijven hangen, maar door leuke en fijne 
dingen te gaan doen! De kunst is om iemand anders emmertje (maar ook die van jezelf!), in te 
schatten hoe vol of hoe leeg hij is. We zijn van plan om elke dag tenminste één compliment aan 
iemand te geven. Dus u moet niet raar opkijken als uw zoon of dochter ineens bij het ontbijt zegt: 
"Mam, wat zie je er vandaag geweldig uit!!" of: "Waaauw pap, wat heb jij vandaag een lekkere 
aftershave op!". 
'Emmertjes vullen' draagt bij aan de sfeer in de groep, bewust worden van iemand anders gevoel 
(empathie) en het groeien van zelfvertrouwen en een mooi zelfbeeld. Van emmertjes vullen wordt 
iedereen blij. U kunt het uiteraard zelf ook eens proberen bij volwassenen én kinderen om u heen. U 
zult zien dat het werkt!  
 
Herhaling: Aanmelden 3 jarigen!  

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 Pietronella (maandag, dinsdag en 
donderdag).   

 
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 20 februari 2023. 


