brief

Donderdag 8 maart 2018
Nummer 13 2017 - 2018

Agenda




14 maart: luizencontrole
28 maart: informatieavond schoolontwikkeling
29 maart : Paasviering/
paaslunch : continu-



rooster (Er is die dag
school tot 14.00 uur)
30 maart : Goede vrijdag : geen school

Welkom nieuwe leerlingen
In de vorige maand hebben we weer nieuwe leerlingen mogen verwelkomen bij ons op school. Het
zijn Dylan Padin Y Hockx, Trisha Ramsamoedj, Sofie Leenen en Anoushka Post. We hopen dat jullie
een fijne tijd bij ons op school mogen hebben!
Inspectie vervolg
In de vorige nieuwsbrief meldde ik u dat er op 5
maart weer een inspectiebezoek zou zijn. Dat is
inmiddels achter de rug en afgelopen woensdagavond hebben we in een vergadering van de Medezeggenschapsraad hier de uitkomsten van besproken. Het komt er in hoofdlijnen op neer dat
we prima op schema liggen als het gaat om uitvoering van ons verbeterplan. De inspectie was
onder de indruk van de het vele en goede werk
wat er is verricht en hebben het volste vertrouwen dat we bij het volgende bezoek (w.s. in juli
a.s.) het predicaat voldoende zullen krijgen. Ik zal
u z.s.m. een uitnodiging sturen voor de te houden
informatieavond op 28 maart a.s.
Bijbelrooster t/m week 11
Week 8 t/m 11 (19 februari t/m 16 maart): Veel en
weinig
Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De
waarde van delen.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 8/9: Morgen zien we wel weer! (Matteüs 6,
25-34); Joël wil gelukkig worden (Lucas 18, 18-27).
week 10: Welkom aan iedereen (Lucas 14, 12-14);
Genoeg voor iedereen? (Marcus 6, 30-44).
week 11: Een warme deken (Matteüs 25, 35-36);
De arme vrouw geeft alles wat ze heeft (Lucas 21,
1-4).
Bijbelverhalen middenbouw:



3 april : 1e schooldag na
Pasen

week 8/9: Alles verkopen wat je hebt? (Lucas 18,
18-30); Een verhaal over vogels en bloemen (Lucas
12, 6-7 en Lucas 22-34).
week 10: Aren plukken op de sabbat (Lucas 6, 15).
week 11: Door te delen wordt het méér (Lucas 9,
12-17); Het muntje van de weduwe (Lucas 21, 14).
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 8/9: Niks in de weg (Lucas 18, 18-30); Zorgen
(Lucas 12, 6–7 en Lucas 22-34).
week 10: Aren plukken op de sabbat (Lucas 6, 15).
week 11: Delen (Lucas 9, 12-17); Centen en goudstukken (Lucas 21, 1-4).
Bijbelrooster t/m week 14
Week 12 t/m 14 (19 maart t/m 6 april): Donker en
licht
Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus
als licht voor de mensen. Pasen als overwinning
op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 12: Bartimeüs (Lucas 18, 35-43); Palmpasen
(Marcus 11, 1-11); Seres, de blinde jongen
(Johannes 9, 1-12). week 13: Johannes en het licht
(Johannes 1); Verraad in de nacht (Johannes 13);
Donker overdag (Johannes 18); Het licht van Pasen
(Johannes 20).
week 14: Na Pasen (Johannes 21).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 12: Houdt het dan nooit op? (Marcus 10, 4652); Een straaltje hoop (Lucas 19, 29-48).
week 13: Verraad in het donker (Johannes 13 en
18, 1-14); Een zwarte dag (Johannes 18, 15-40 en
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Johannes 19); Het licht van de morgen (Johannes
20, 1-18).
week 14: Net als vroeger (Johannes 21); Licht onder een emmer (Matteüs 5, 14).
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 12: Nieuw licht in de ogen van Bartimeüs
(Marcus 10, 46-52); Donkere wolken boven Jeruzalem (Lucas 19, 29-48).
week 13: Gevangen in de nacht (Johannes 13 en
18, 1-14); De zwartste dag (Johannes 18, 15-40 en
Johannes 19); Maria in het licht (Johannes 20, 118).
week 14: ’s Morgens aan het meer (Johannes 21);
Laat je licht schijnen (Matteüs 5, 14).
Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand februari
staat centraal: ‘Lachen is fijn, uitlachen doet pijn ”,
in de maand maart : “Kun je het even niet alleen,
dan zijn er altijd anderen om je heen “

Open dag Groene Hart Ziekenhuis
Op zaterdag 17 maart 2018 opent het Groene
Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda van 11.00 tot
16.00 uur zijn deuren voor iedereen die een kijkje
achter de schermen wil nemen. Het thema van
deze open dag is 'Maak kennis met kunde'. Bezoekers kunnen deelnemen aan de GHZ Academy
waarin colleges voor kinderen en volwassenen
worden gegeven over onder andere de werking
van het hart, spoedzorg in het GHZ en de nieuwste
operatietechnieken. Daarnaast zijn er expedities
naar onder andere de OK, afdeling Radiologie en
de gipskamer. Doorlopend is er een wetenschapsmarkt waarin de specialismen van het GHZ en samenwerkingspartners zich presenteren. Kinderen
kunnen wondschminken, verkleed als dokter op
de foto, knuffelen met GHZ mascotte giraffe Freek
of hun pop meenemen naar de poppendokter.
Meer informatie over de open dag en de verschillende activiteiten vindt u op www.ghz.nl/opendag.

Even voorstellen: juf Janieke Tom
Vanaf deze week tot de zomervakantie zal ik,
naast juf Ans, juf zijn van groep 3.
Mijn naam is Janieke Tom en woon in
Schoonhoven. Ik ben 24 jaar oud en werk 2 á 3
dagen in de week in een groep 5/6 in Gouderak. Voorheen deed ik daarnaast veel voor de
invalpoule. Misschien hebben jullie mij al eerder
op school zien rond lopen. Dat was dan om in te
vallen. Loop gerust langs voor vragen of andere
dingen.
Vriendelijke groet, Janieke
Landelijke monitor sociale veiligheid
In februari kreeg u via de mail een uitnodiging om
mee te doen aan deze monitor. Een flink aantal
ouders heeft deze monitor al ingevuld, daarvoor
hartelijk dank! Om een zo duidelijk mogelijk beeld
te krijgen vraag ik degenen die nog niet hebben
gereageerd dit alsnog te doen.
Kriebels in je buik
In de komende periode zullen we in de groepen
weer aandacht geven aan lessen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. In een aparte brief
krijgt u van de leerkracht te zien welke onderwerpen er aan bod zullen komen.
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