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Agenda 
 
Week 10 en 11  Les Veiligwijs (zie BB nummer 11 voor inhoud) 
Maandag 6  maart  Brulboei nummer 12 
Vrijdagmiddag 17 maart  Studiemiddag – alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij!  
Maandag 12 maart   Brulboei nummer 13  
Donderdag 11 mei  Ouderavond Schoolplan 2023-2027, inloop vanaf 

19.15 uur - 19.30-20.45 uur.  
 

Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
We zijn de voorjaarsvakantie gestart met een spetterende Live Lichtschip Show. Wat een talent! De 
moeder van Jae heeft foto’s gemaakt. Ik zal een aantal foto’s delen via Parro-oudstengroep. De 
ouders van de activiteitencommissie bedankt voor al het voorbereidende werk en de lekkere 
traktatie. Het was een feestelijke dag!  
Na overleg met onze identiteitsbegeleider Myrthe Kelder heb ik besloten om de ontvangen input 
n.a.v. de korte enquête over onze Christelijke identiteit mee te nemen naar de identiteitsvergadering 
van het team op 18 april. Het is waardevolle informatie die we graag meenemen als voorbereiding op 
dit identiteitsoverleg  Dan zullen we ook de ontvangen input bespreken en vervolgens jullie als 
ouders hierover informeren.  
Op de studiemiddag van vrijdagmiddag 17 maart zullen we als team de resultaten van de afgelopen 
toets periode bespreken en kijken welke interventies we groepsbreed of schoolbreed willen plegen. 
Ook zullen twee toets aanbieders een presentatie houden, waarna we als team ons keuzetraject 
kunnen vervolgen om de best passende toets aanbieder bij onze visie op leren te kiezen. Voor de 
zomer van 2023 zullen we deze keuze maken.  
Op donderdagavond 11 mei organiseer ik een ouderavond waar ik u als ouders/verzorgers van harte 
voor uitnodig. Dan is er ruimte om samen met andere ouders in gesprek te gaan over het onderwijs 
op onze school en mee te denken en te praten over het onderwijs voor de komende 
schoolplanperiode (4 jaar). De avond verdeel ik in twee stukken. Het eerste deel gaat kort over het 
schoolplan hoe en wat en onze schoolkernwaarden en een paar algemene vragen en het tweede deel 
zoemen we in op de 6 strategische doelen van Aves en de vertaalslag naar onze school. Inloop vanaf 
19.15 uur, de avond duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Opgeven graag via Parro-agenda. Ik hoop op een 
grote opkomst!   

Lief en Leed 
Voor de voorjaarsvakantie was het de laatste officiële werkdag van juf Janine (groep 6/7) bij ons op 
school. Ze had kenbaar gemaakt dat de combinatie van haar gezin, studie en werk te veel van haar 
vroeg. Binnen onze schoolformatie was het niet te realiseren om 1 dag minder te gaan werken. 
Daarom is juf Janine naar de invalpool gegaan, zo is ze meer flexibel.  
Juf Marlies vult het plekje naast juf Janneke L. in groep 6/7 op. Eerst met 1 dag en na de Pasen met 
twee dagen. We zijn blij dat we op korte termijn een goede oplossing hebben kunnen vinden voor 
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alle betrokken partijen. Donderdag 31 maart neemt juf Janine afscheid van de groep, dan valt ze 
namelijk een dag in voor juf Janneke.   
 
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. 
 
Bijbelverhalen onderbouw (groep 1 t/m 3): 
Week 10: Bartimeüs (Lucas 18, 35-43); Jezus ziet wat Tamar nodig heeft (Johannes 8, 1-11). 
 
Bijbelverhalen middenbouw (groep 4/5): 
Week 10: Jezus ziet Bartimeüs (Lucas 18, 35-43); De overspelige vrouw (Johannes 8:1-11). 
 
Bijbelverhalen bovenbouw (groep 6 t/m 8): 
Week 10: Goed gezien (Lucas 18, 35-43); Niet goed gedaan (Johannes 8:1-11). 
 
HOE BEDOEL JE? (week 11 en 12) 
Inhoud: Over de waarde van verhalen om elkaar te begrijpen, om te communiceren over de 
belangrijke dingen van het leven. Over de kracht van beeldtaal en verbeelding.  
Bijbel: De lamp onder de korenmaat (Matteüs-5:13-16); De schat in de akker (Matteüs 13:44); Ja 
zeggen en nee doen (Matteüs 21:28-32); Het huis op de rots (Matteüs 8:24 – 
27). 
 
Bijbelverhalen onderbouw (groep 1 t/m 3): 
Week 11: Een schat in de grond (Matteüs 13, 44); De lamp onder de emmer 
(Matteüs-5, 13-16). 

 
Bijbelverhalen middenbouw (groep 4/5): 
Week 11: Raar verhaal (Matteüs 13, 44-46); Handen uit de mouwen 
(Matteüs 21, 28-32). 
 
Bijbelverhalen bovenbouw (groep 6 t/m 8): 
Week 11: Schatgraver (Matteüs 13, 44-46); Helpen in de wijngaard 
(Matteüs 21, 28-32). 
 

Positive Behavior Support (PBS) 
De tussenstand voor de schoolbeloning is: 397 munten. Nog maar 103 te gaan voor een 
schoolbeloning. Ik ben benieuwd wat het kidsteam deze keer heeft gekozen!  
 
Groep 7/8 heeft voor de vakantie hun doel van 125 munten bereikt en mocht op maandag 6 maart 
genieten van de beloning. Disco met snacks. Hiervoor hebben de kinderen liedjes aangevraagd en 
gingen ze lekker dansen en gezellig met elkaar praten. Prima begin na de vakantie. Om deze beloning 
te behalen werken de kinderen aan de volgende doelen: 

1. Wij houden ons aan het stoplicht. (Stiltemeter tijdens de verwerking van de lessen) 
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2. Wij hebben een gezellige pauze met elkaar en houden ons aan de gedragsverwachtingen van 
het plein. 

3. Wij zijn binnen 2 keer bellen stil op onze eigen plek, zodat wij kunnen leren. 
4. Wij halen rustig binnen 2 minuten ons fruit/lunch op en gaan daarna op onze eigen plek 

zitten. 
  
De nieuwe groepsbeloning is Jachtseizoen spelen met de hele groep en hiervoor moeten wij 275 
munten verzamelen. Wij hebben er al 25 dus nog 250 te gaan! 
 
Vrijwillige deelname aan vragenlijst over angst  
De Universiteit van Amsterdam (UvA) doet onderzoek naar wat ouders kan helpen bij angstig gedrag 
van kinderen. Dit onderzoek bestaat uit een online vragenlijst met 31 korte vragen. De vragen gaan 
over angst bij uw kind en uw reactie als ouder. Alle ouders kunnen hem invullen en het maakt niet 
uit hoe oud de kinderen zijn (en hoe angstig ze zijn). Het invullen van de vragenlijst duurt 3 tot 5 
minuten. De vragenlijst wordt anoniem ingevuld.  
Link: https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6KhegYrz5AwI79c 
 
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 maart 2023. 
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