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Bij de verhalen: 
Onderbouw: 
Jacob gaat terug – Jakob en Ezau maken het goed. 
Bovenbouw: 

De ontmoeting. Deze week heeft Laban een ontmoeting met Jakob, nadat deze er vandoor is gegaan. Het wordt 

bijna een gewelddadige ontmoeting. Maar God ontmoet Laban in een droom en waarschuwt hem Jakob geen 

kwaad te doen. Jakob heeft bij Pniël een ontmoeting met God. Deze ontmoeting heeft grote gevolgen: hij krijgt 

een nieuwe naam en wordt gezegend. De volgende dag ontmoet hij Ezau, een ontmoeting waar hij erg tegenop 

heeft gezien. In het leven van Jakob zie je dat God hem elke keer weer helpt, ook in moeilijke ontmoetingen. In 

het dagelijks leven ontmoet je steeds weer mensen. De ene keer is het een blijde ontmoeting, de andere keer zie 

je iemand liever niet.  

 

Agenda: 

Start schoolfruit en groente. 

 

PBS: 

De lessen in goed gedrag staan volgende week nog in het teken van het fietsgebruik. In 

elke groep wordt de les over fietsgebruik (schoolbrede afspraak) ingeoefend.  

 

 Respect 

 

Verantwoordelijkheid 

 

Veiligheid 

 

Fietsen o Stap af voor het hek 

en loop met je fiets 
aan de hand verder. 

o Zet je fiets netjes 
neer en ga daarna 
het plein op. 

o Wees ook zuinig op de 

fiets van een ander. 

 

o Als er fietsen vallen, 

zet ze dan weer 
netjes overeind. 

 

 

 

Schoolfruit en groente: 

Door het fruit en groente dat we wekelijks gaan ontvangen op dinsdag t/m donderdag 

eten we tot de kerstvakantie op dinsdag t/m vrijdag fruit en groente in de kleine pauze. 

De vrijdagen neemt uw kind dus zelf een stuk fruit of groente mee naar school. Na de 

kerstvakantie gaan we op alle dagen van de week fruit en groente eten. 

 

Voortgangsgesprekken 16 t/m 27 november groepen 3 t/m 8: 

De voortgangsgesprekken voeren we i.v.m. de huidige corona adviezen en situatie, digitaal met u en uw kind via 

Google Meet. Social Schools staat open zodat u kunt intekenen om samen met uw kind en de groepsleerkracht 

het voortgangsgesprek te voeren.  

 

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. 

 

Schoenendoosactie – herinnering: 

Dit jaar doen we mee met de schoenendoosactie. De leerlingen versieren zelf een schoenendoos en vullen die 

met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en knuffel. Per schoenendoos vragen we een donatie van €5,- 

voor organisatie en transportkosten. Gelieve het geld te doneren en niet geld in de envelop doen! Zie de folder. 

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 met hun eigen knuffel en 

met de pennen en schriften waarmee ze naar school kunnen. Inleveren van de schoenendozen bij de leerkracht 

graag vóór donderdag 27 november a.s. We hopen mooi versierde dozen te ontvangen.  
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Lege batterijen: 

Lege batterijen? Lever ze in! Direct bij de hoofdingang staat een inzamelton voor oude lege batterijen. U spaart 

dan mee voor nieuw spelmateriaal voor onze school.  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin: 

Op woensdag 11 november organiseert het CJG de online CJG-workshop Omgaan met ruzie tussen broertjes-

zusjes (Triple P). In deze workshop leer je hoe je de effectieve en praktische strategieën van positief opvoeden 

kunt gebruiken om veel voorkomende moeilijke situaties op te lossen. Hierbij de link naar de website.  

 

Op donderdag 19 november a.s. organiseert het CJG het webinar ‘Tieners en sociale druk & groepsdruk’. Dit 

webinar wordt gegeven door Tischa Neve, bekend kinderpsychologe en opvoedkundige en is voor alle ouders van 

kinderen tussen de 10 en 18 jaar in Hollands Midden. Hierbij de link naar de website. 

 

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

 

voor wijk activiteit start op groep inschrijven tot 

 

Stedelijk Beleef de herfst in het Goudse Hout 12-11-2020 4,5,6 9-11-2020 

 

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-omgaan-met-ruzie-tussen-broertjes-zusjes-triple-p---online/-1/1330/58266
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3390&ForcePreview=cursus
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

