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Agenda



24 januari : studiemiddag
gepersonaliseerd leren
26 januari : studiemiddag
analyse opbrengsten : lln.




bovenbouw vrij
1 februari : schoonmaakavond
7 februari : studiemiddag

Eerste KBbrief 2018
In het nieuwe jaar zijn er inmiddels al een aantal
weken voorbij. We konden met elkaar een nieuwe start maken. Fijn dat we ons werk weer mogen
oppakken! Samen met u gaan we voortvarend
verder met de schoolontwikkeling en voorbereidingen voor de nieuwbouw. We hopen op een
gezegend jaar!
Bijbelrooster
weken 2 t/m 4: Contact
Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens
worden in de ontmoeting met de ander.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 2: Het dak op (Lucas 5, 18-20); De kinderzegening (Marcus 10, 13-16)
week 3: Jezus kwam voorbij (Lucas 17, 11-19);
Raak hem niet aan! (Lucas 6, 1-5)
week 4: Seres, de blinde man (Johannes 9, 1-12);
Blijf van hem af (Matteüs 8, 2-4)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 2: Bij Jezus gebracht (Matteüs 9, 1-8); Dichter bij God (Matteüs 19, 13-15)
week 3: Tien melaatse mannen (Lucas 17); Pinchas
met het kraaienpootje (Marcus 3, 1-6)
week 4: De blindgeborene (Johannes 9); Een
vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 2: Ook de lamme telt helemaal mee
(Matteüs 9, 1-8); Dichter bij God (Matteüs 19, 1315)
week 3: De tiende man (Lucas 17); Een hand die
het niet meer doet (Marcus 3, 1-6)
week 4: Ziende blind? (Johannes 9); Een leerzame
ontmoeting (Matteüs 15, 21-28)



grensoverschrijdend gedrag
7 februari : MR-vergadering

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand januari
staat centraal: “In de school is het een wandelgebied, maar buiten hoeft dat lekker niet”.
CITO-toetsen
In week 3, 4 en 5 worden in alle groepen de zgn.
cito-m-toetsen afgenomen. De uitslag van deze
toetsen geeft ons weer nieuwe handvatten om
ons onderwijs af te stemmen op de behoefte van
ieder kind. Zoals u in de agenda al kunt zien gaan
we als team op 26 januari aan de slag met de analyse van deze toetsuitslagen. De leerlingen van de
bovenbouw hebben daarom ‘s middags vrij!
Lief en leed
Zowel de oma van juf Chrissy als de oma van juf
Christa als de oma van meester Geert zijn in de
afgelopen week overleden. We leven met hen
mee in deze moeilijke periode en wensen hen veel
sterkte toe.
We zijn blij en dankbaar dat het met Jaimy Slagboom weer beter gaat. Voor de kerstvakantie waren er grote zorgen en volgde een ziekenhuisopname in Utrecht. Gelukkig herstelt hij voorspoedig
en komen alle functies weer terug. Hij mocht zelfs
dinsdag naar huis!!We wensen hem met zijn ouders en broer een goed verder herstel toe.
Julikids Kinderopvang 10 jaar!!!!!!
Op zaterdag 20 januari geven wij een feest van
12.00 uur tot 14.00 uur omdat Julikids Kinderopvang 10 jaar bestaat!
Alle (oud)kinderen van onze opvang zijn van harte
welkom om met hun broer(tje)(s), zus(je)(s), vader
en moeder langs te komen om wat te eten/
drinken en een activiteit te doen.
We zien jullie graag op zaterdag 20 januari
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Namens de ZWO van de ImmanuëlkerkOntmoetingskerk, Annelies Keller
Welkom op school
Activiteiten Children’s Sure House
U heeft hier al regelmatig kunnen lezen over de scholen
van het Children’s Sure House. In deze nieuwsbrief
leest u meer over activiteiten waarmee het Children’s
Sure House de dorpsgemeenschappen ondersteunt.
Kiwangala
In Kiwangala heeft Justine, de
vrouw van Moses, een vrouwengroep opgezet waarbij de vrouwen
elkaar microkredieten verstrekken.
Ze komen elke vrijdagmiddag bij
elkaar en laten dan zien wat hun
inkomsten die week waren en wat ze van hun lening al
terug kunnen betalen aan de vrouwengroep. Zo hebben deze moeders de mogelijkheden een kleine onderneming op te zetten en in hun onderhoud te voorzien.
Het zorgt er mede voor dat hun kinderen naar school
kunnen blijven gaan, want al is de school gratis, de kinderen moeten wel zelf voor hun schriften zorgen. En
dat is voor sommige gezinnen al een heel bedrag.
Daarnaast worden gezinnen in het dorp ook van zaad
voorzien, zodat ze rond hun huisjes (soms hutten), de
grond productief kunnen gebruiken. Ze kunnen zo in
hun eigen voedsel voorzien en hoeven minder te kopen
op de markt. Bij aanhoudende droogte (zoals het afgelopen jaar), kunnen de prijzen op de markt flink oplopen. Op de modelboerderij van het Children’s Sure
House leren de vrouwen ook hoe ze regenwater zo
goed mogelijk vast kunnen houden op een manier die
de groei van de gewassen ten goede komt.

Na de kerstvakantie is Jens Plantfeber begonnen in
groep 1/2a. Veel plezier bij ons op school.
Rots en Water Training
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert
weer twee weerbaarheidstrainingen Rots en Water in
Waddinxveen voor kinderen die wat zelfvertrouwen
kunnen gebruiken. Op 3 februari 2018 start de groep
voor kinderen van 6 t/m 9 jaar. Op 7 april 2018 start de
training voor kinderen van 10 t/m 14 jaar.
Kan jouw kind wel wat zelfvertrouwen gebruiken? Leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen? Of is het juist nu nodig dat hij of zij regels en
grenzen leert accepteren en meer rust in het lijf krijgt?
Met de Rots en Water Weerbaarheidstraining ervaren
kinderen door speelse oefeningen hun kwaliteiten en
krachten.
De training geeft kinderen gereedschappen om eigen
keuzes te maken, samen te werken en zich beter te
kunnen concentreren. Ze leren hoe ze verstandig voor
zichzelf en anderen op kunnen komen zonder geweld
te gebruiken, ruzie te maken of verdrietig weg te kruipen. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en zijn beter opgewassen tegen pesters in allerlei vormen. Ze
worden sterker, slimmer, leren beter met probleemsituaties om te gaan en de juiste keuzes te maken.
Rots en Water weerbaarheidstraining voor kinderen
van 6 t/m 9 jaar
Locatie: CJG Waddinxveen
Data: Zaterdag 03, 10, 17 februari, 3, 10, 17, 24 en 31
maart 2018
Tijd: 10.00-11.00 uur

Ssese-island
Op Ssese-island wordt elk jaar een kerstdiner voor de
dorpsgemeenschap gehouden. Er wordt een stier geslacht en samen met rijst vormt dit een heerlijke kerstmaaltijd. Door deze maaltijd aan de dorpsgemeenschap
aan te bieden zijn de mensen gemotiveerd om te komen. Ze krijgen tijdens de maaltijd voorlichting over
onderwerpen als voorkomen van hiv/aids, malaria, hygiene. Tijdens een van de eerdere diners zijn muskietennetten uitgereikt aan de dorpsbewoners, wat de
kans op malaria aanzienlijk verkleint.
Op deze manier probeert het Children’s Sure House
niet alleen het verschil te maken voor de kinderen,
maar ook voor de gezinnen waarin de kinderen opgroeien.

Kosten: € 30,- p.p.
Rots en Water weerbaarheidstraining voor kinderen
van 10 t/m 14 jaar
Locatie: CJG Waddinxveen
Data: Zaterdag 7, 21 april, 12, 19, 26 mei, 2, 9 en 16
juni 2018
Tijd: 10.00-11.15 uur
Kosten: € 30,- p.p.
Alle kinderen uit Waddinxveen zijn welkom! Geinteresseerd? Meld jouw kind aan via www.cjgcursus.nl !
.
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Voorleesplezier tijdens De Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen worden gehouden van woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari 2018. De Bibliotheek De Groene Venen organiseert tijdens deze dagen verschillende
activiteiten. Hierbij staat het Prentenboek van het Jaar 2018 ‘Ssst! De tijger slaapt’ van Britta
Teckentrup centraal.
Voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs heeft de bibliotheek een speciaal programma
rond het prentenboek ‘Sst! De tijger slaapt ’.
Kinderen van 0 tot 6 jaar die tijdens de Nationale Voorleesdagen lid worden van de bibliotheek, krijgen het vingerpoppetje van de tijger cadeau.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen zijn er verschillende voorstellingen die geïnspireerd zijn
op het boek ‘Ssst! De tijger slaapt.’ Deze voorstellingen zijn geschikt voor peuters en kleuters.
In Cultuurhuys de Kroon komt Wapperkids ‘Ssst! De tijger slaapt’ voorlezen op vrijdag 26
januari om 15.30 uur.
In Theater Swanla in Zevenhuizen speelt poppentheater Dubbele Jan de voorstelling
‘Slaap, tijger, slaap’ op woensdag 24 januari om 15.30 uur.
In Theater het Evertshuis in Bodegraven speelt poppentheater Dubbele Jan de voorstelling
‘Slaap, tijger, slaap’ op vrijdag 2 februari om 15.30 uur.
Voor meer informatie en de kaartverkoop voor de voorstellingen, zie:
https://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/nieuws/de-nationale-voorleesdagen.html

