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Agenda 
 
Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari   Portfoliogesprekken (alle groepen) 
Vrijdag 24 februari  Live Lichtschip Show  
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart  Voorjaarsvakantie 
Week 10 en 11  Les Veiligwijs  
Maandag 6  maart  Brulboei nummer 12 
Vrijdagmiddag 17 maart  Studiemiddag – alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij!  

 
Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Afgelopen woensdag hadden we een volle studiedag met 
diverse interessante onderwerpen. De ochtend stond in het teken van PBS en Rekenen. Margreeth 
Mulder van Wizzscholing zoomde in op het implementeren van de nieuwe rekenmethode Pluspunt 4. 
We hebben schoolbrede afspraken gemaakt over het volgen van de leerlingen in hun rekenresultaten 
en het inzetten van extra rekentijd voor automatiseren in de groepen 3 t/m 8. Na het rekenen was er 
tijd voor input vanuit de projectgroepen die bestaan uit de leerkrachten die een bepaald vak of taak 
onder hun hoede hebben. Na de lunch hebben we het gehad over onze eigen kernwaarden en deze 
gekoppeld aan de schoolkernwaarden (oorspronkelijk, waarderend en aanvullend). Vervolgens 
hebben we samen met Greetje Kruidhof (adviseur onderwijs Aves) theorie gehoord over leren en 
volgen (toetsen). Hieruit hebben we de voor ons belangrijkste zaken geordend die we terug willen 
zien in onze schoolvisie op leren en volgen (toetsen). Vanuit hier gaan we kijken welke van de 
toetsaanbieders (Cito, Dia, IEP en Boom) het best past. Voor de zomer willen we een keuze maken 
voor een toets aanbieder. We sloten de dag gezamenlijk af met een kookworkshop en een eigen 
gemaakt 3 gangen diner. Kortom een zeer geslaagde dag met mooie opbrengst!  
Via Parro heeft u vast de oproep gezien voor ouderhulp bij Crea. Op vrijdagmiddag worden er in 
groep 4 t/m 8 groepsdoorbroken en met hulp van ouders en andere familieleden allerlei leuke 
creatieve activiteiten georganiseerd. We hebben gemerkt dat dit tijdstip voor sommige leerlingen 
veel onrust en prikkels meebrengt, daarom willen we graag de creamiddag verplaatsen naar 
woensdag, nl. van 11.00 tot 12.00 uur. Elke creablok bestaat uit 3 weken, waarvan er 2 weken 
gewerkt wordt aan een opdracht en de 3de week het gemaakte wordt gepresenteerd. Steekt u graag 
de handen uit de mouwen? We zijn nog op zoek naar 3 creabea’s! Opgeven kan via Parro-agenda of 
door te mailen naar v.vincon@aves.nl 
Maandag 13 februari organiseerden we onze eerste meespeelochtend voor peuters. Er waren 5 
peuters die samen met de leerlingen uit groep 1 gespeeld hebben. Drie hiervan zijn reeds aangemeld 
en met de andere twee peuterouders staat er een officieel kennismakingsgesprek gepland. Ook in 
april en juni organiseren we nog een keer een meespeelochtend voor peuters. Opgeven hiervoor kan 
via p.vandijk@aves.nl   
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Lief en Leed 
Joas (groep 1) is weer grote broer geworden, Manuel is midden februari geboren. Ook Jayden (groep 
7) kreeg een klein broertje genaamd Bradley. Beide gezinnen van harte gefeliciteerd met de geboorte 
van dit wonder!  
In de maand maart blaast weer een aantal leerlingen een extra kaarsje uit. Deze keer feliciteren we 
de volgende kinderen met hun aanstaande verjaardag: Mirthe, Noah, Mila, Killian, Mieke, Nathan, 
Jayden, Jaïro, Stan (groep 1) Vinz, Luuk, Mike, Maaike en Milou (groep 1).  
 
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.  
 

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: Cham en het wonderwater (Johannes 5, 1-8); Jezus ziet de kinderen (Lucas 18, 15-17). 
 
Bijbelverhalen middenbouw (groep 4/5): 
Week 8: 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: Wie ziet me? (Johannes 5:1-15); Wat zie je? (Lucas 18, 15-17). 
 
Positive Behavior Support (PBS) 
De tussenstand voor de schoolbeloning is: 313 munten. We zijn alweer hard op weg naar de 
volgende schoolbeloning (500 munten).  
In onderstaand schema staan alle gedragsverwachtingen van onze school per ruimte, in overleg met 
kinderen, ouders en leerkrachten geformuleerd. Ze zijn met opzet positief geformuleerd. Dat wil 
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zeggen dat het woordje “niet” er niet in voorkomt, maar dat juist het gewenste gedrag genoemd 
wordt. Want wat doet u als tegen u gezegd wordt dat u beslist NIET aan een roze olifant mag 
denken? Precies!  
Door school-brede gedragsverwachtingen te formuleren, te oefenen en te belonen creëer je 
duidelijkheid en een voorspelbaar klimaat, waarin ieder kind zich veilig kan voelen. Deze 
gedragsmatrix hangt in alle klassen, zodat ook invallers kunnen zien wat de gedragsverwachtingen 
zijn. Voor deze matrix verwijs is naar de bijlage.  
 
Les Veilligwijs 
De twee weken na de vakantie staat de derde les van Veiligwijs gepland. Deze keer heb ik ervoor 
gekozen om alleen de doelstellingen over te nemen vanuit de handleiding. Ook heb ik bij groep 1 t/m 
5 het doel in kindertaal genoteerd.  
 

Groep 1/2 & 3 Vriendschap 
Doelstellingen: 
Kinderen denken na over hoe het voelt om een vriend te hebben.  
Kinderen denken na over wat het betekent om een vriend voor anderen te 
zijn.  
Kinddoel: ‘Aan het eind van deze les weet ik wat vriendschap is’.  

Groep 4/5 Jij bent anders dan ik! 
Doelstellingen: 
Kinderen kennen verschillen tussen jongens en meisjes. 
Kinderen zijn bekend met mannelijke en vrouwelijke lichaamsdelen. 
Kinddoel: ‘Aan het eind van deze les weet ik de verschillen tussen jongens 
en meisjes’ 

Groep 6/7 & 7/8 Zwangerschap 
Doelstellingen: 
Kinderen weten dat vrijen kan leiden tot een zwangerschap. 
Kinderen weten dat mensen ook kunnen vrijen zonder zwanger te worden.  
Kinderen weten dat niet alle mensen die kinderen willen krijgen, zwanger 
kunnen worden.  
Kinderen weten dat mensen medische hulp kunnen krijgen om toch zwanger 
te raken.  
Kinderen denken na over hun eigen identiteit en wie ze zijn, aan de hand van 
het verhaal over hun eigen geboorte.  
(Thuisopdracht – interview ouders/verzorgers over geboorte) 

 
Vervoersprotocol 
Nu de richtlijnen rondom Corona bijna allemaal zijn verdwenen merken we 
dat het aanbod voor excursies en uitje weer groter wordt. Als school zijn we 
hierin best kritisch, het moet een meerwaarde voor ons onderwijs of het 
kind zelf zijn. Voor een schoolreisje wordt er vaak een bus gehuurd, dan zijn 
de aantallen zo dat dit kostentechnisch nog net uit kan. Maar als een groep 
leerlingen op excursie gaat naar het cultuurbedrijf, Schokland of de bibliotheek in Emmeloord vragen 
we vaak hulp van ouders. Graag zet ik kort op een rijtje wat belangrijk is voor ons als school, zodat 
we de leerlingen op een verantwoordelijke en veilige manier kunnen vervoeren. 

• De ouder die rijdt is in het bezit van een geldig rijbewijs, een APK gekeurde auto en heeft 
minimaal een WA verzekering en een inzittendenverzekering.  

• Er worden niet meer leerlingen vervoerd dan er autogordels zijn in de auto en de leerlingen 
zitten te allen tijde vast in de autogordel.  

• Leerlingen onder de 1,35 cm zitten op een stoelverhoger (rijdt uw kind dus mee met een 
ander, dan geeft u een stoelverhoger mee naar school). (Dit staat niet in het Aves 
vervoerprotocol, maar is een extra maatregel die wij als school nemen).  
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In de bijlage het complete protocol verkeersveiligheid en veilig vervoer van leerlingen wat onderdeel 
is van het protocol sociale en fysieke veiligheid van Aves (2.5). Ik verwacht hiermee duidelijkheid te 
scheppen en hoop op nog vele veilige kilometers voor u en uw kinderen.   
 
Live Lichtschipshow - 2023 
Dit jaar organiseren we de 31ste Live Lichtschipshow op vrijdag 24 februari. We zullen dan samen met 
alle kinderen van de school kijken naar verschillende acts. Alle kinderen mogen die dag verkleed op 
school komen.  De kinderen hoeven voor de kleine pauze geen eten en drinken mee. De 
activiteitencommissie zorgt voor iets lekkers. Voor de lunch moeten de kinderen dus wel hun eigen 
eten en drinken mee. 
 
Stand van zaken herinrichting schoolplein 
Afgelopen week zijn Jasmijn, Romée, (Finn was 
helaas ziek), Rineke Duijster en ik weer bij elkaar 
geweest. Achter de schermen is er hard gewerkt en 
nu konden we weer informatie/ideeën onderling 
delen en knopen doorhakken.  
Eind maart wordt de milieustraat (schuttingdelen 
hoek schoolplein) door de gemeente verwijderd en 
wordt er gedeeltelijk een nieuw hek geplaatst. Er 
komt een nieuwe ingang ter hoogte van het 
speellokaal aan de Sportwegkant. Deze nieuwe 
ingang zullen we nog niet gaan gebruiken.  
Ook is er budget vrijgemaakt zodat we het meeste buitenwerk (tegels erin/ tegels eruit, toestellen 
afvoeren, e.d.) kunnen laten uitvoeren. We hebben met de pleincommissie de offerte voor de 
toestellen doorgenomen en hierin nog aanpassingen gedaan. Aanstaande donderdag heb ik een 
overleg met alle berokken partijen om te komen tot afstemming en de planning voor de aanpak van 
het schoolplein. We hopen nog steeds dat het plein voor de zomer feestelijk geopend kan worden!  
U begrijpt vast dat bovenstaande een kostbaar verhaal is. Daarom willen we met hulp van ouders en 
familieleden samen ook een actie organiseren om een aantal zaken die ook nog op het verlanglijstje 
staat te kunnen realiseren. We denken aan het organiseren van een lentefair eind maart/begin april 
op een vrijdag vanaf 14.00 uur. Hier willen we zelfgemaakte knutsels en eten en drinken gaan 
verkopen en een loterij organiseren waar je leuke prijzen kunt winnen. Er wordt ook gedacht aan een 
kleedjesmarkt met opbrengt voor het schoolplein, maar hiervoor willen we eerst animo bij de 
leerlingen polsen. Op ons wensenlijstje staat; een lagere vrijstaande basket voor OB/MB, boombank 
om dakplataan, bounchers en groot graffiti kunstwerk gemaakt door een artiest samen met de lln en 
leerkrachten van de school op de muur van het speellokaal (nieuwe ingang). Wordt vervolgd!  
 
Van de gebedsgroep 
Komende vrijdag komen we weer bij elkaar om samen te bidden voor de school. We bidden voor de 
kinderen, de medewerkers en alle andere betrokkenen. Ook actuele dingen die in en om school 
spelen dragen we op in gebed. 
Voel je vrij je bij ons aan te sluiten of om gebedspunten door te geven. We zijn blij met iedereen die 
zich geroepen voelt mee te bidden!  
Vanaf nu komen we samen in school.  
Vrijdag 24 februari om 8.45 in de nieuwe BSO-ruimte van Boei 23.  
Wees welkom! 
Namens de gebedsgroep, Karin, Katrientje, Jolien, Miriam, Marenske en Rineke 
 
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 6 maart 2023. 


