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Bij de verhalen: 
Onderbouw: 
Rode linzensoep – Gestolen zegen. 
Bovenbouw: 

Een handje helpen. Jakob denkt dat hij God een handje moet helpen om zijn beloftes te laten uitkomen. Maar 

God hoeft niet geholpen te worden. Als Hij iets heeft beloofd, zal Hij het ook doen….alleen op Zijn tijd en op Zijn 

manier! En dat is soms moeilijk te accepteren. Maar ondanks dat Jakob niet op Gods tijd wacht, blijft God hem 

wel trouw.  

 

Agenda: 

19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie 

Maandag 26 oktober: Studiedag team, alle kinderen zijn vrij. De peutergroep is open deze ochtend.  

 

PBS: 

In alle groepen staan de schoolbrede afspraken centraal tijdens de lessen in goed gedrag. 

Deze afspraken zijn: 

 

 Respect 

 

Verantwoordelijkheid 

 

Veiligheid 

 

Schoolbrede afspraken 

 

 

 

Luister naar de meester 

of de juf. 

Zorg goed voor de 

spullen van jezelf en de 

ander. Loop rustig en 

praat zachtjes. 

Als je iets op de grond 

ziet liggen, ruim het dan 

op op de plek waar het 

hoort.  

Gooi je afval in de 

prullenbak.  

Help elkaar als dat nodig 

is. 

Houd je handen en 

voeten bij jezelf en geef 

elkaar de ruimte.  

 

 

Corona: 

Wilt u ons als school op de hoogte houden als er binnen uw gezin Corona is. Kinderen in het basisonderwijs 

moeten thuisblijven volgens het RIVM als: 

• Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) 
hoest. Het kind hoeft in principe niet getest te worden (tenzij het ernstig ziek is, neem dan altijd contact 
op met de huisarts) en blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn. 

• Het kind een contact is van een patiënt die positief getest is op het nieuwe coronavirus en het kind 
klachten heeft die passen bij COVID-19. 

• Het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook koorts heeft en/of 
benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft. 

• Het kind een huisgenoot is van iemand die positief getest is op het nieuwe coronavirus. 

Kinderen mogen dus wél naar school als zij alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, 
niezen en keelpijn) hebben, tenzij bovenstaande punten van toepassing zijn. 

Terugblik kamp groepen 8: 

De kampleiding kijkt terug op een fantastisch kamp. De kinderen hebben super samengewerkt en heerlijk met 

elkaar gespeeld op het kampterrein. Naast leuke en spannende spellen in het bos hebben we ook een kampvuur 

gemaakt, een bonte avond georganiseerd en gedanst. We hebben genoten van het weer, want zelf de zon kwam 

door op de eerste dag. Alleen tijdens het hutten bouwen werden we overvallen door een enorme plensbui, maar 

dat heeft ons er niet van weerhouden om het kamp spetterend af te sluiten. Bedankt allemaal! 
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Studiedag team 26 oktober: 

De herfstvakantie voor de kinderen duurt één dag langer want het team heeft een studiedag op maandag  

26 oktober. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 gaan het hebben over begrijpend luitsteren en de groepen 4 

t/m 8 volgen een training over begrijpend lezen.  

 

Schoenendoosactie: 

Ook dit jaar doen we weer mee met de schoenendoosactie. De kinderen krijgen een lege schoenendoos en vullen 

die met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. Per schoenendoos vragen we een donatie 

van € 5,-- voor de organisatie en transportkosten. Zie de folder. Gelieve het geld te doneren en dus niet geld in 

de envelop te doen! De dozen gaan naar plekken waar ze het hardst nodig zijn: Sierra Leone, Moldavië en 

vluchtelingenkamp Moria. Als het toegestaan is in het land van bestemming, sturen we ook een boekje met 

Bijbelse verhalen mee. Het uitdelen van de dozen is een onvergetelijk moment. De kinderen stralen van geluk bij 

het zien van hun eigen knuffel en met de pennen en schriften waarmee ze naar school kunnen. 

Doet u/doen jullie mee?  

 

Schoolbreed thema beroepen: 

Na de vakantie starten de talentmiddagen rondom het thema beroepen, we maken gebruik hierbij van onze 

methode Faqta. De groepen 3 t/m 5 hebben op maandagmiddag de talentmiddag en de groepen 6 t/m 8 op 

vrijdagmiddag. Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt. Kinderen kunnen kiezen uit vier of vijf thema’s en werken 

daar vier weken over. Er worden opdrachten passend bij de jaargroep aangeboden. 

In de groepen 1/2 wordt gedurende deze weken ook gewerkt over beroepen. 
 

Pleegzorg/St. Timon: 

26 november a.s. organiseert Stichting Timon een informatieavond over pleegzorg. De avond is bedoeld voor 

mensen die overwegen pleegouder te worden. Op deze avond hoort u alles over pleegzorg en de manier waarop 

u pleegouder kunt worden bij Stichting Timon. Stichting Timon is dringend op zoek naar christelijke pleegouders 

in de regio. Veel kinderen wachten op een plekje in een normaal gezin waar zij veilig op kunnen groeien. Helpt u 

mee om deze kinderen te helpen? Datum: 26 november 2020, locatie: Het Kwartier Stolwijk, Jan Steenlaan 16b, 

Stolwijk, aanvang 19.30 uur. Voor meer info en aanmelden: www.deeljethuis.nl 

 

Hoofdluis: 

De scholen zijn weer begonnen. Normaal gesproken worden de kinderen eens in de paar weken of na iedere 

vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door een groep ouders van de school. Omdat het streven is zo weinig 

mogelijk volwassenen in de school toe te laten, is het de komende tijd niet mogelijk om op school te controleren. 

De hoofdluisouders zijn er slechts ter ondersteuning, het is de verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op 

hoofdluis te controleren. Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind goed te 

controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag in de week met 

behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u terug vinden op: 

www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen in de haren van uw kind, start dan meteen 

met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook door aan school, zodat andere 

ouders extra alert kunnen zijn. Als u uw kind goed heeft gekamd mag uw kind gewoon naar school.  

 

Langlaufvereniging Gouda: 

Langlaufvereniging Gouda wil de beoefening van de langlaufsport stimuleren en beschikt hiervoor over een 

prachtige kunststof langlaufbaan en een breed aanbod aan cursussen en trainingen door professionele trainers. 

Al een aantal jaren organiseren zij samen met de Brede school langlauflessen voor kinderen van de Goudse 

basisscholen. Als reactie op het voor iedereen moeilijke coronajaar en aansluitend op diverse programma’s zoals 

JOGG van Sportpunt Gouda, willen zij ook een bijdrage leveren om meer jeugd speciaal ook in de wintermaanden 

buiten aan het bewegen te helpen. Donderdag 22 oktober van 10.00 tot 12.00 uur organiseert de 

Langlaufvereniging Gouda een langlaufinstuif voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar uit de Goudse regio. Bij voldoende 

aanmeldingen is er ook ’s middags een instuif. De jeugdinstuif is onderdeel van het programma van Sportpunt 

Gouda in de herfstvakantie. 
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Brede School: 
Hieronder vindt u het overzicht van activiteiten waarvoor u uw kind kunt inschrijven. 

 

voor wijk activiteit start op  groep inschrijven tot 

Stedelijk Herfstmuziek in de natuur donderdag 29 oktober 2020 3,4 26-10-2020 

Stedelijk De natuur, een hele kunst (5-6) maandag 26 oktober 2020 5,6 25-10-2020 

Stedelijk De natuur, een hele kunst (7-8) maandag 26 oktober 2020 7,8 25-10-2020 

 

 

 

Voor iedereen een fijne herfstvakantie 


