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Bij de verhalen: 
Onderbouw: 

De dromen van Jozef – De broers van Jozef, verkocht in de put. 

Bovenbouw: 

Als alles anders loopt. In het leven van Jozef loopt alles anders dan hij verwacht had. Het lijkt even goed te gaan 

en dan lijkt het weer helemaal mis te gaan. Hij, de favoriete zoon van zijn vader, komt in de put terecht. Dan 

krijgt hij een belangrijke baan maar belandt toch in de gevangenis, etc. Iedere keer opnieuw moet Jozef zich 

aanpassen aan de nieuwe situatie. Hij vertrouwt iedere keer weer op God en maakt er het beste van, waar hij 

zich ook bevindt. Veranderingen komen vaak onverwacht en het is een hele kunst om daar goed mee om te 

gaan. Ook kinderen zullen geconfronteerd worden met dingen die anders lopen dan dat ze verwachten of hopen.  

 

Gebedsgroep: 

Vrijdag 20 november komt de gebedsgroep weer bij elkaar in lokaal 3.  

 

Agenda: 

• Hele week voortgangsgesprekken groepen 3 t/m 8. 

• 17 november: Inloopmoment vervalt. 

PBS: 

Volgende week gaan de lessen in goed gedrag over de kapstokken. 

 

 Respect 

 

Verantwoordelijkheid 

 

Veiligheid 

 

Kapstokken Wacht tot je bij de kapstok 

kan. 

Bewaar je jas in je  

luizencape. 

 Zet je tas op de 

afgesproken plek. 

 

Sinterklaas 5 december: 

Hij komt, hij komt ……………… 

U heeft vast wel gehoord van uw kind of via het Sintjournaal dat Sint toch 

mag reizen en naar Nederland komt. Zaterdag is het zover, we weten niet 

waar…… maar hij komt en dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten 

gaan.  

Op 13 november worden in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken. De 

kinderen mogen thuis een surprise met gedichtje maken en een cadeautje 

van € 4,00. Op 3 december mogen de surprises naar school worden 

meegenomen. 

Alle groepen mogen op 18 november hun schoen zetten in de klas. De 

kinderen van de groepen 1/2 gebruiken hiervoor hun gymschoen.  

Op 26 november houden we op school een Pietenochtend voor de groepen 

1 t/m 4, ditmaal zonder hulp van ouders.  

Op 4 december komt Sint op school met een ontvangst in het speellokaal 

voor de groepen 1 t/m 4. Het dansje wat we aan leren is dit: 

https://m.facebook.com/watch/?extid=0&v=680181522602621&_rdr  

 We vragen u Social Schools of de groepsapp goed in de gaten te houden 

voor aanvullende informatie van de groep van uw kind.  

 

https://m.facebook.com/watch/?extid=0&v=680181522602621&_rdr
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Schoenendoosactie – herinnering: 

27 november gaan we de versierde schoenendozen wegbrengen naar het verzamelpunt. Tot die 

datum kunnen de dozen nog ingeleverd worden. We hopen nog veel mooi versierde dozen te 

ontvangen.  

 

Meekijkfunctie: 

Er wordt door veel groepen regelmatig op de Chromebooks gewerkt. Sinds kort is er een meekijkfunctie, die het 

voor de leerkracht mogelijk maakt om via hun eigen beeldscherm mee te kijken op de schermen van de 

kinderen. Leerkrachten kunnen zo beter begeleiden en zien wat de kinderen op hun Chromebook doen. 

 
Centrum voor Jeugd en Gezin: 

CJG Gouda organiseert op vrijdagochtend 11 december a.s. de online workshop ‘Ouderschap is jongleren’ voor 

ouders van kinderen tot 6 jaar. Als ouder moet je veel ballen in de lucht houden: denk aan werk, kind, partner, 

vrije tijd en soms ook nog (mantel)zorg. Druk, druk, druk! Dat kan lastig zijn. Tijdens de online bijeenkomst 

worden praktijkvoorbeelden besproken en ontdekken ouders wat hun sterke kanten als ouder zijn. Meer 

informatie over deze workshop kunt u vinden op onze website. 

 
Corona: 

Wilt u ons op de hoogte houden als er binnen uw gezin Corona is. Heeft u vragen of uw kind wel of niet naar 

school kan, overlegt u dan met juf Marleen. 

 

Trakteren: 

Trakteren in deze tijd is anders voor de kinderen, omdat ze o.a. niet meer de groepen rond kunnen gaan. We 

zien mooie traktaties voor klasgenoten en willen u nadrukkelijk vragen om traktaties gezond en passend te 

houden. 

 

Hoofdluis: 

Normaal gesproken worden alle kinderen eens in de paar weken of na iedere vakantie gecontroleerd op 

hoofdluizen door een groep ouders van de groep. Omdat het streven is zo weinig mogelijk volwassenen in de 

school toe te laten, is het 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 de groepsleerkracht, zodat andere ouders extra alert kunnen zijn. Als u 

uw kind goed heeft gekamd kan uw kind gewoon naar school.  

 

Peutergroep: 

In de peutergroep sluiten we het thema herfst deze week af en gaan volgende week 

beginnen met het thema van Sinterklaas. De peuters hebben genoten van het spelen 

met de kastanjes, wat kun je daar veel mee doen! Door een grote of kleine koker rollen, 

maar ook tellen. We hebben een verhaaltje gehoord over een egeltje en daar ook een 

liedje bij geleerd. De peuters konden zelf ook een ‘egeltje’ worden: in elkaar gedoken 

met een bodywarmer gaan ‘slapen’, en ondertussen maakten de andere peuters stekels 

van wasknijpers op de rug. En we hebben egeltjes gemaakt van zoutdeeg en 

zonnebloempitten! 

 

Brede School: 

Deze week zijn er geen activiteiten waarvan de werving start.  
Wilt u automatisch alle informatie nieuwe activiteiten ontvangen? Abonneert u zich dan 

hier op de wekelijkse nieuwsbrief. 

We willen u er op attenderen dat al deze activiteiten ook digitaal te reserveren  en te 

betalen zijn via www.bsgouda.nl/activiteiten. 

https://www.cjggouda.nl/cursussen/cjg-workshop-ouderschap-is-jongleren---gouda/-1/3131/58266
http://www.rivm.nl/hoofdluis
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
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bsgouda.nl%2Factiviteiten&data=02%7C01%7Cinfo.carillon%40degroeiling.nl%7C53a8bcde620547252c9b08d7c4069bb1%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637193404996047413&sdata=CsWicdbxcWDHNSh%2BZS5V36oV5NSSsNSNDptRShINIzE%3D&reserved=0

