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Bij de verhalen: 

Onderbouw: 

Mozes wordt prins – Mozes vlucht. 

Bovenbouw: 

Durf je dat? Mordekai durft het niet aan om niet te buigen voor Haman. Hij durft het ook aan om luid en duidelijk 

blijk te geven van zijn ontreddering als hij hoort dat Haman de Joden wil vernietigen. Ester durft het aan om 

naar de koning te gaan zonder dat ze gevraagd is te komen. De naam van God wordt niet genoemd, maar in de 

reacties en het gedrag van Mordekai en Ester wordt duidelijk dat ze met Hem rekening houden en op Hem 

vertrouwen.  

Peutergroep: 

Bijbelverhaal bij het thema ‘Oef wat warm’. Naast de algemene boeken die we gebruiken voor het thema ‘oef wat 

warm’  vertellen we ook een Bijbelverhaal. We vertellen het verhaal dat Jezus zijn vrienden opdracht geeft om te 

gaan vissen. Nadat ze dat al de hele nacht hebben gedaan en niets hebben gevangen. Zijn vrienden luisteren 

naar Jezus en dan vangen ze zoveel vis dat de netten bijna kapot gaan. Op het strand gaan ze picknicken met 

elkaar, ze eten de lekkere vis. Wat een bijzondere vriend is de Here Jezus! Liedje bij het Bijbelverhaal: (Nr. 26 

van CD Zing Tingeling Dit liedje is ook te beluisteren via YouTube). 

 

Agenda: 

Hele week: School op SEEF lessen. 

16 juni: Juffen en meesters dag. 

18 juni: Inloopmoment – gaat niet door. 

 

Relaties en seksualiteit: 

In de maand juni behandelen we het thema ‘seksuele weerbaarheid’. 

Gr. 1/2: Hoe zeg ik nee 

Gr. 3/4: En ja, het twijfelgevoel 

Gr. 5/6: Hoe zeg ik ja of nee 

Gr. 7/8: Internet en sociale media 

 

PBS: 

Ook deze week staan de afspraken over de eigen werkplek centraal in alle groepen: 

 

 Respect 

 

Verantwoordelijkheid 

 

Veiligheid 

 

Eigen werkplek o Ik zorg goed voor 
de spullen van mezelf en 

van de ander. 

o Ik fluister als ik 
samenwerk op de gang, 

podium of vide. 
o Ik laat mijn 
werkplek netjes achter. 

 

o Houd je handen en 
voeten bij jezelf en geef 

elkaar de ruimte.     

 

Peutergroep: 

We hebben het thema ‘Ik ben een kunstenaar’ afgesloten. En wat hebben de kinderen hiervan genoten. Er is veel 

geverfd, getimmerd en gezongen met dansen. Allerlei vormen van kunst! Veel peuters kennen het opzegversje 

van ‘Toontje Tik’ helemaal uit hun hoofd. Waarbij ze tikken met de zelf geverfde ritmestokjes, die ze allemaal 

inmiddels thuis hebben. En nu starten we alweer met ons laatste thema voor de zomervakantie met ‘Oef wat 

warm’. Hopelijk krijgen we vaak mooie dagen zodat dit helemaal past in het thema. In de laatste week voor de 

zomervakantie houden we met de peuters een zomerfeest: een picknickfeest. 

 

Juffen en meesters dag: 

Op woensdag 16 juni is de jaarlijkse juffen en meestersdag. In elke groep vieren de juffen en meesters hun 

verjaardag met gezellige activiteiten. Leuk als de kinderen die dat willen in het ORANJE gekleed komen. 
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Toetsen: 

In de periode van 9 t/m 18 juni worden in de groepen 3 t/m 8 de Cito toetsen afgenomen. In de groepen 1/2 

wordt in deze periode door de groepsleerkracht de observatielijst ingevuld van KIJK! 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin: 

CJG Gouda organiseert een online de CJG-workshop Gezond en Gezellig aan tafel voor ouders van kinderen 

tussen 2 en 10 jaar. De workshop is op dinsdag 15 juni a.s. Het is een interactieve avond over gezond eten, 

bewegen en opvoeding van kinderen. Lees meer op de website van het CJG. 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Gouda organiseert samen met Playback twee hilarische 

theatervoorstellingen voor ouders en hun kinderen over de overgang naar de brugklas. De online voorstellingen 

zijn op donderdag 1 juli om 18.30 uur en om 20.00 uur. Lees meer hierover op de website van het CJG. 

 
Brede School: 

Komende week start de inschrijving voor de volgende activiteiten: 

wijk activiteit start op  groep inschrijven tot 

Stedelijk Lockdown Proof woensdag 30 juni 2021 3 t/m 8 maandag 21 juni 2021 

Stedelijk Creatief met eten - Westergouwe maandag 28 juni 2021 3,4,5 maandag 21 juni 2021 

Stedelijk Creatief met eten - BP dinsdag 29 juni 2021 3,4,5 maandag 21 juni 2021 

Stedelijk Creatief met eten - Goverwelle woensdag 30 juni 2021 3,4,5 maandag 21 juni 2021 

Stedelijk Kidzclub NMC donderdag 1 juli 2021 3,4,5 maandag 21 juni 2021 

Stedelijk Creatief met eten - Goverwelle XL woensdag 30 juni 2021 6,7,8 maandag 21 juni 2021 

 

De Goudse Singelloop 2021 vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 en zondag 12 september a.s.  

Voor de Brede School familieloop kunnen kinderen van de Goudse basisscholen meedoen tegen een gereduceerd 

tarief. Ze betalen € 4,50 i.p.v. € 6,50. Kinderen die meedoen ontvangen hun t-shirt en loopnummer via de Brede 

School. Meer informatie: www.singelloop.nl/zaterdag en www.singelloop.nl/zondag 

 

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

wekelijkse nieuwsbrief van de Brede School. 

https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3474&ForcePreview=cursus
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3474&ForcePreview=cursus
http://www.singelloop.nl/zaterdag
http://www.singelloop.nl/zondag
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

