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Bij de verhalen: 

Onderbouw: 

Jona geroepen – Jona in Nineve. 

Bovenbouw: 

Het is voor iedereen! De discipelen hadden van Jezus de opdracht gekregen om het goede nieuws over Hem aan 

de hele wereld te vertellen. In de verhalen van deze week wordt aan deze opdracht gehoor gegeven. Ook niet-

Joden horen het evangelie! 

 

Lied van de maand juni: 

Onderbouw: De Here zegent jou 

https://www.youtube.com/watch?v=PZszrNTb13E&ab_channel=Aukje1501  

Bovenbouw: De zegen van God 

https://www.youtube.com/watch?v=XKOn7MAxJVs  
 

Agenda: 

31 mei: Terugkomdag schoolfotograaf voor kinderen die 20 mei afwezig waren. 

3 juni:   PR-filmopnames. 

 

Relaties en seksualiteit: 

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: 

Komende week herhalen we wat nodig is in alle groepen. 

 

Sociaal emotionele lessen: 

De komende periode besteden we in alle groepen aandacht aan het onderwerp ‘relatie met anderen’.  

Gr. 1/2: Leren kiezen 

Gr. 3:  Niemand wil met me spelen 

Gr. 4:  Samenwerken in de klas 

Gr. 5:  Agressie 

Gr. 6:  Aanraking 

Gr. 7:   Kindermishandeling 

Gr. 8:  Naar de brugklas 

 

Veiligheidsmonitor: 

Als u een uitnodiging heeft ontvangen voor de enquête, wilt u deze dan uiterlijk 1 juni invullen? 

 

Schoolfotograaf: 

Maandag 31 mei komt de schoolfotograaf terug om foto’s te maken van kinderen die 20 mei afwezig waren. 

 

PR en video opname: 

Op 3 juni a.s. wordt er bij ons op school gefilmd. Deze film wordt gebruikt om de school zichtbaar te maken op 

social media. Op social schools heeft u uw voorkeuren voor beeldgebruik van uw kind(eren) kenbaar gemaakt. 

Wij gaan hier uiteraard rekening mee houden.  

 

Schoolgroente en fruit: 

In de afgelopen maanden hebben de kinderen drie keer per week genoten van groente en fruit dat we op school 

ontvingen vanuit het project ‘Steunpunt EU-schoolfruit’. Volgende week is de laatste week dat we groente en/of 

fruit ontvangen en we vragen u om vanaf 7 juni uw kind(eren) fruit of groente mee te geven voor de 

ochtendpauze.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PZszrNTb13E&ab_channel=Aukje1501
https://www.youtube.com/watch?v=XKOn7MAxJVs
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Doorgaande leerlijn PO/VO: 

Wij vragen uw aandacht voor bijgaand nieuwsbericht van onze stichting De Vier Windstreken over de doorgaande 

leerlijn PO/VO. 

 

Nieuws van de Kiekendief: 

Zoals jullie wellicht weten is de BSO verdeeld tussen de Mega- en de MiniKiek. De Minikiek zit beneden en hier 

komen kinderen van 4 t/m 7 jaar en de Megakiek zit boven en heeft kinderen van 8 t/m 12 jaar. Deze week 

hebben de kinderen van de Megakiek elkaar geïnterviewd. Er waren zes duo’s waarvan er steeds één kind de 

vragen stelde en de ander moest antwoorden. 

Het leukste interview van Morris en Lucas lezen jullie hier. Morris is momenteel de oudste op de Megakiek en 

Lucas de jongste. 

 

Morris: Wat vind je leuk aan de kiek? 

Lucas: Lekker buiten spelen. 

Morris: Wat doe je op de BSO? 

Lucas: Ik speel heel vaak met de domino. 

Morris: Wat is hier stom? 

Lucas: Eigenlijk niks. 

Morris: Vind je het vervelend van al die drukke kinderen? 

Lucas: Ja best wel. 

Morris: Wat wil je graag hebben op de BSO? 

Lucas: Een gameconsole en een grote platte TV. 

 

Andere antwoorden die wij jullie niet wilden onthouden zijn:  

Op de vraag van wat er moet komen op de Kiek,  kwam het antwoord: Meer witte lego blokjes! 

Op de vraag van wat vind je het leukste op de Kiek, kwam iemand met het bijdehante antwoord:  

Als Monica zegt dat ik naar huis mag! 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin: 

Op dinsdag 1 juni 2021 houdt het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve het 

Webinar over de ontwikkeling van zelfvertrouwen bij kinderen. 

Zelfvertrouwen is een basis voor een fijn leven. Hoe meer zelfvertrouwen, hoe meer uitdagingen je durft aan te 

gaan, hoe beter je tegenslagen op kunt vangen en hoe makkelijker je sociale contacten lopen. Belangrijk dus om 

opgroeiende kinderen zoveel mogelijk zelfvertrouwen mee te geven. 

Tijdens dit Webinar legt bekend kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve uit hoe een kind zelfvertrouwen 

krijgt, welke factoren invloed hebben en vooral wat je als ouder kunt doen. Een Webinar met heldere, praktische 

uitleg en tips die je meteen kunt toepassen. 

 

Op dinsdag 8 juni 2021 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin de cursus ‘Ouderschap is Jongleren’ . 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 dus! Dat kan lastig zijn. Tijdens deze bijeenkomst worden voorbeelden besproken 

waar veel ouders mee te maken krijgen. U krijgt tips, inzicht in wat uw sterke kanten als ouder zijn en wisselt 

ervaringen uit met andere ouders.  

 

Op woensdag 16 juni 2021 houdt het CJG het Webinar Hoe vertellen we het de kinderen.  

Aan de kinderen vertellen dat hun ouders gaan scheiden is geen eenvoudig gesprek. Tijdens deze avond krijgen 

ouders en professionals handvatten hoe dit gesprek te voeren met (hun) kinderen. We laten zien welke vragen 

kinderen kunnen hebben. Dit Webinar wordt verzorgd door Roosmarijn Groenendijk, scheidingsspecialist en 

mediator en Lianne Jongsma, pedagogisch adviseur van het Centrum voor Jeugd en Gezin  en is voor alle ouders 

die gaan scheiden en professionals in Hollands Midden.  

 
Meer informatie vindt u op Website van CJG. 

 

 

 

 

 

https://www.cjggouda.nl/cursussen/start-cjg-workshop-ouderschap-is-jongleren---gouda/-1/3131/58266
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Brede School: 

Komende weken starten de volgende activiteiten: 

wijk activiteit start op  groep inschrijven tot 

CO Racen met BlueBots woensdag 16 juni 2021 3,4 dinsdag 8 juni 2021 

CO Racen met BlueBots vrijdag 25 juni 2021 3,4 dinsdag 8 juni 2021 

Stedelijk  Sterker naar de Brugklas maandag 23 augustus 2021 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. 

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

