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Bij de verhalen: 
Onderbouw: 
Abraham geroepen – Een plek voor Abraham en Lot. 
Bovenbouw: 

Er is hoop. De mensen hebben tegen God gekozen; ze zijn ongehoorzaam geweest. Na Adam en Eva komen er 

steeds meer mensen op de aarde wonen. En bijna allemaal kiezen ze ervoor om niet naar God te luisteren. 

Tijdens het leven van Noach kiezen alleen hij en zijn gezin ervoor om naar God te  luisteren. God kan het 

verkeerde, dat de mensen doen niet langer aanzien en de aarde komt onder water te staan. Maar er is hoop. God 

laat Noach niet in de steek. In de verhalen over Noach laat God zien dat Hij kiest voor de mens, die naar Hem wil 

luisteren. Voor jonge kinderen kan dit thema vertaald worden met: het komt weer goed. God zorgt ervoor dat 

het toch weer goed komt met Noach en de dieren. De regenboog laat zien dat God belooft de aarde nooit meer 

onder water te zetten. Het is een teken van hoop dat uiteindelijk alles weer goed zal worden. Hij belooft dat Hij 

alles nieuw zal maken en in de toekomst een wereld zal scheppen waarin vrede heerst.  

  

PBS: 

Tot de herfstvakantie werken we in de groepen aan het groepsdynamische proces. Dit doen we 

door middel van activiteiten om elkaar beter te leren kennen en groepsafspraken te maken.  

 

De komende week staan de leswisselingen centraal in de groepen. 

 

 Respect 

 

Verantwoordelijkheid 

 

Veiligheid 

 

Leswisselingen Volg de regels op van 

het stiltesignaal als 

dat wordt gegeven. 

Ruim de boeken en 

schriften/materialen van de 

vorige les/activiteit op. 

Leg alles klaar voor de 

volgende les/activiteit.  

 

 

 

Week tegen pesten: 

In de week van 21 t/m 25 september is het de ‘week tegen pesten’. In alle groepen wordt hier 

aandacht aan besteed. 

 

Inloopmoment: 

Op 23 september staat het eerste inloopmoment van dit schooljaar gepland. Helaas kan het door 

Corona niet doorgaan. 

 

Corona: 

De R is weer in de maand, dit leidt tot vaker verkoudheden. We begrijpen dat u vragen aan ons stelt 

of en wanneer uw kind naar school kan. Wij doorlopen dan de vragen van de beslisboom die binnen 

onze stichting gehanteerd wordt. Hier vindt u de beslisboom voor kinderen van 7-12 jaar. Hier het 

overzicht voor kinderen van 0 t/m 6 jaar.  

 

Toestemmingsbrief groepen 5 t/m 8: 

Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen vrijdag een brief mee naar huis. Op dit formulier kunt u 

aangeven of uw kind wanneer hij/zij later of eerder uit is vanwege een activiteit, alleen naar huis 

mag. Heeft u vragen hierover, stelt u deze dan aan de leerkracht van uw kind. 

 

AVG: 

Nog niet alle ouders hebben de beeldgebruik voorkeuren ingevuld op Social Schools. De voorkeuren 

dienen per kind te worden ingevuld. Wij vragen u dit zo snel mogelijk te doen. Indien gewenst kan de 

leerkracht u hierbij helpen.  

2020-0903%20Beslisboom%20neusverkouden%20kind%207%20t_m%2012%20jaar%20toelaten%20op%20school.pdf
2020-0903%20Beslisboom%20neusverkouden%20kind%200%20-%207%20jaar%20toelaten%20op%20school.pdf
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Planning: 

I.v.m. de planning van het schooljaar willen wij graag weten of er jongere broertjes of zusjes zijn die 

onze school gaan bezoeken. Wordt uw kind binnenkort drie jaar of is het al drie geworden, dan kunt u 

langslopen bij Marleen voor een inschrijfformulier. 

 
Kinderboekenweek 2020: 

Van 30 september t/m 9 oktober is het weer kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: "en toen?" 

Op school zullen alle groepen natuurlijk aandacht besteden aan de kinderboekenweek. Op social schools kunt u 

vast iets terugzien van wat uw zoon/dochter heeft gedaan in de groep. 

Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 7 is er op vrijdag 9 oktober van 13.30-14.00 uur een tweedehands 

boekenmarkt waarbij leerlingen uit groep 5 t/m 7 zelf voor een klein bedrag boeken kunnen kopen en verkopen. 

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 doen een leuke activiteit in hun klas. Dit jaar kan boekhandel Samma 

helaas niet op school aanwezig zijn met een boekenkraam in verband met corona. 

 

Week van de opvoeding: 

De afdeling BOUNZ van de stichting Groei door Ervaring organiseert in het kader van de week van de 

opvoeding de komende periode drie webinars. Deze gratis webinars vinden plaats op elke derde 

maandag van de maand. BOUNZ heeft als doel, naast minderjarigen, ouders/opvoeders te 

ondersteunen en te verbinden. 
• Oktober: Week van opvoeding 2 t/m 5 oktober. 

• November: Leven in twee gezinnen; hoe kan ik als ouder/opvoeder met mijn (stief)kind samenwerken? 

• December: Hoe kom ik, zonder al te veel spanning, de feestdagen door? 

Aanmelden kan t/m woensdag 30 september a.s. via: bounz@groeidoorervaring.nl   

 

Brede School: 
Hieronder vindt u de activiteiten waarvan de werving deze week van start gaat.  

 

voor wijk activiteit start op groep inschrijven tot 

CO/GOV Kidzclub mini's ‘voorlezen en knutselen’ 8-10-2020 1,2 28-9-2020 

KA Kidzclub 'Ik hou van Holland' 5-10-2020 3,4,5 28-9-2020 

GOV Kidzclub 'multiculti' 7-10-2020 3,4,5 28-9-2020 

BP/NO Kidzclub XL 'multiculti' 6-10-2020 6,7,8 28-9-2020 

GOV Kidzclub XL 'multiculti' 7-10-2020 6,7,8 28-9-2020 

 

* Verklaring van de wijken: 

BP          Bloemendaal Plaswijck 

CO         Centrum Oost 

GOV       Goverwelle 

KA          Korte Akkeren 

NO         Noord 

 

Wilt u automatisch alle informatie over de nieuwe activiteiten ontvangen? Abonneert u zich dan hier op de 

wekelijkse nieuwsbrief. De activiteiten zijn ook digitaal te reserveren en te betalen via 

www.bsgouda.nl/activiteiten 

 

Brede School/Kidsclub: 

Binnenkort start er een nieuwe reeks van Kidsclubs. Tien weken lang gaat de kinderwerker Talitha aan de slag 

met diverse activiteiten. Klik voor meer informatie hierover op één of meer van de volgende links: 

https://www.bsgouda.nl/nc/activiteit/kidzclub-minis-voorlezen-en-knutselen-11897/ en 

https://www.bsgouda.nl/nc/activiteit/kidzclub-multiculti-11895/ en 

https://www.bsgouda.nl/nc/activiteit/kidzclub-xl-multiculti-11896/. 

mailto:bounz@groeidoorervaring.nl
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
https://www.bsgouda.nl/nc/activiteit/kidzclub-minis-voorlezen-en-knutselen-11897/
https://www.bsgouda.nl/nc/activiteit/kidzclub-multiculti-11895/
https://www.bsgouda.nl/nc/activiteit/kidzclub-xl-multiculti-11896/

