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Bij de verhalen: 

Onderbouw: 

Meer van Tiberias – Barmhartige Samaritaan. 
Bovenbouw: 

Geef niet op! Daniël en zijn vrienden zijn in een land dat geen rekening houdt met de God die zij aanbidden. Ze 

geven hun geloof niet prijs en staan voor wat en in Wie ze geloven. Ze eten niet het voedsel dat aan de goden 

geofferd is, ze buigen niet voor het beeld van de koning. (gr. 1 t/m 4). 

Hoopvol of hopeloos? Jesaja wordt door God geroepen voor een moeilijke opdracht. Hij is vol hoop, want God is 

met hem. Wanneer Jeruzalem door soldaten wordt omsingeld, lijkt de situatie hopeloos, maar God geeft hoop! 

Jeruzalem zal bevrijd worden. Hoopvol en hopeloos: beide woorden hebben het woord ‘hoop’ in zich. Ze 

betekenen iets heel anders. (gr. 5 t/m 8). 

 

Agenda: 

12 april: Talentenmiddag groepen 3 t/m 8. 

13 april: Nationale Buitenlesdag. 

 

Relaties en seksualiteit: 

De maand april behandelen we het thema ‘seksuele weerbaarheid’.  

Gr. 1 en 2: Wat voel ik? 

Gr. 3 en 4: Prettige en niet prettige aanrakingen. 

Gr. 5 en 6: Wat voor gevoel krijg jij als …………. 

Gr. 7 en 8: Grensoverschrijdend gedrag. 

 

Nationale Buitenlesdag: 

13 april is het de Nationale Buitenlesdag. Het woord zegt het al: Lessen buiten in de natuur. 

Meer informatie over de invulling van deze dag krijgt uw kind van de leerkracht.  

 

Boekfiets: 
Op woensdag 14 april komt de boekfiets bij ons op school. De groepen 1,2, en 3 zullen dan voorgelezen worden 
door mensen van de Brede School. Bij redelijk weer op het plein. Het prentenboek van het jaar: "Coco kan het", 
zal dan voorgelezen worden. Op deze manier hopen we de kinderen enthousiast te maken voor lezen en 
voorlezen. Ook u kunt daaraan meehelpen door de kinderen vaak voor te lezen en hopelijk straks weer naar de 
bieb om boeken te lenen. Eigenlijk was het de bedoeling u als ouders hierbij uit te nodigen, dat lukt nu niet 

maar....... wij brengen verslag uit via social schools dus hou dit in de gaten. 

 

Portfolio en rapport: 

Wilt u uw kind(eren) hun portfolio of rapport weer mee naar school geven? 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin/GGD: 

Op donderdag 22 april a.s. organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin het webinar Temperamentvolle 

kinderen. Dit gratis webinar wordt gegeven door Tischa Neve, een bekend kinderpsycholoog en opvoedkundige 

en is bedoeld voor alle ouders van kinderen van 2 t/m 12 jaar in de regio Hollands Midden. Tijdens dit webinar 

legt ze uit hoe het in het hoofd en lijf van temperamentvolle kinderen werkt en krijgen ouders handvatten en 

tips. Meer informatie vindt u op de website. 

 

Ook organiseert het CJG iedere 3e donderdag van de maand van 09.00 - 10.00 uur een online oudercafé voor 

ouders van kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De eerste bijeenkomst is op 15 april a.s. In het online oudercafé 

ontmoeten ouders elkaar en kunnen ze praten met elkaar over wat ze bezig houdt in de opvoeding van hun 

kind(eren. Coronaproof, vanuit hun woonkamer of waar ze dan ook zijn! Meer informatie over het online 

oudercafé vindt u op de website. 

 

Brede School: 

Er start deze week geen werving voor naschoolse activiteiten.  

 

Wilt u automatisch alle informatie over nieuwe activiteiten ontvangen? Abonneert u zich 

dan hier op de wekelijkse nieuwsbrief. 

https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3461&ForcePreview=cursus
https://www.cjggouda.nl/cursussen/online-oudercaf233---gouda/-1/3467/58266/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FNS-wP&data=02%7C01%7Cinfo.carillon%40degroeiling.nl%7C53a8bcde620547252c9b08d7c4069bb1%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637193404996047413&sdata=4fiJ9whCbF5iDyzm2Uj0Yq%2FeREvbJMQzCvw40Pp%2BGOw%3D&reserved=0

