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Bij de verhalen: 

Onderbouw: 

Laatste avondmaal – Verraad van Judas – Gevangenneming Jezus – Bij de hogepriester – Dood van Jezus – Een 

leeg graf. 
Bovenbouw: 

Dood en leven. Het eerste verhaal vertelt de kruisiging van Jezus. Voor zijn vrienden is alles voorbij. Ze begraven 

Hem en gaan verdrietig naar huis. Maar Jezus laat zien dat Hij sterker is dan de dood. God zorgt ervoor dat Jezus 

weer leeft. Zo vervult Jezus het plan dat God met de mensen heeft. Iedereen die Hem aanneemt, mag een kind 

van God zijn. De straf is door Jezus weggenomen. Hij heeft die gedragen aan het kruis. Hij leeft! En het is nog 

steeds zijn liefste wens dat kinderen en volwassenen in Hem geloven als hun Redder. De dagen in de week voor 

Pasen hebben namen. Witte donderdag is de dag waarop Jezus de laatste maaltijd hield met zijn discipelen. 

Goede Vrijdag sterft Jezus, maar toch is het een goede vrijdag omdat God zich op deze dag door de Here Jezus 

weer met de mensen verzoende. Stille zaterdag is Jezus gestorven en ligt in de stilte van het graf. Dan is het 

Pasen: goed nieuws, Jezus leeft! 

 

Agenda: 

31 maart: Paasviering.  

1 april: Studiedag team – kinderen vrij. 

2 april: Goede Vrijdag – vrije dag. 

6 april: Studiedag team – kinderen vrij. 

 

PBS: 

Deze week staan de lessen in goed gedrag over ongewenst gedrag centraal. We oefenen met het reageren op 

ongewenst gedrag. Wanneer kinderen last hebben van ongewenst gedrag leren wij hen de volgende stappen aan: 

• Geef het stopteken (Stop) 

• Loop weg   (Loop) 

• Vraag hulp (Praat) 

Wanneer gebruiken we stop-loop-praat? 

Stop, loop, praat gebruiken we als een andere leerling ongewenst gedrag laat zien, oftewel iets 

doet of zegt wat je vervelend vindt en waarvan je wilt dat hij daar mee stopt. Het vervelende gedrag  kan tegen 

jou gericht zijn óf tegen iemand anders. 

Hoe ziet een goede stop-loop-praat eruit? 

Je strekt je arm naar voren, steekt je hand op met de handpalm naar buiten. Kijkt degene die vervelend gedrag 

laat zien aan en zegt duidelijk ‘stop’. Als degene niet stopt, dan loop je rustig weg met opgeheven hoofd. De 

laatste stap is dat de leerling naar een volwassene toe gaat en vertelt wat er aan de hand is.’ 

Waarom is het belangrijk om stop-loop-praat te gebruiken bij ongewenst gedrag? 

Op deze manier stoppen we ongewenst gedrag en zorgen we ervoor dat we op een respectvolle en 

verantwoordelijke manier laten zien dat we iets niet prettig vinden, zodat we ons veilig kunnen voelen in en rond 

onze school. 

 

Paasviering:  

Op woensdag 31 maart vieren we met alle kinderen in hun eigen groep de paasviering. Ook hebben we met 

elkaar in onze eigen klas een Coronaproof paasontbijt. Kinderen hoeven daar zelf niets voor mee te nemen! 

Bestek, borden en bekers hoeven dus niet van thuis meegenomen te worden. We maken er met elkaar een 

mooie viering van! 

In de peutergroep vieren we Pasen op zowel dinsdagmorgen 30 maart als woensdagmorgen 31 maart. Wij 

houden geen ontbijt, maar we gaan wel iets extra lekkers eten na ons Paasverhaal. Ook hier wordt overal voor 

gezorgd. De peuters hoeven zelf niets mee te nemen.  

 

Corona: 

We willen u als ouder(s) vragen alert te blijven en bij twijfel uw kind te laten testen bij klachten.  

Als school passen we de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs. Wij gebruiken deze 

beslisboom om te beslissen of kinderen wel/niet naar school kunnen komen. https://www.boink.info/beslisboom  

Mocht u vragen hebben dan denken we graag met u mee en kunt u Marleen bellen (06-52395562) of mailen 

marleen.baas@d4w.nl. 

 

https://www.boink.info/beslisboom
mailto:marleen.baas@d4w.nl
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Centrum voor Jeugd en Gezin/GGD: 

CJG Gouda organiseert op dinsdagavond 20 april 2021 de online CJG-workshop ‘Omgaan met ruzie tussen 

broertjes-zusjes’ (Triple P) voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar. In deze workshop leert u hoe de 

effectieve en praktische strategieën van positief opvoeden gebruikt kunnen worden om veel voorkomende 

moeilijke situaties op te lossen. Meer informatie vindt u op  website van CJG. 

 

Brede School: 

Deze week start de werving voor de volgende activiteiten.  

 

wijk activiteit start op  groep inschrijven tot 

KA Kidzclub outdoor KA maandag 12 april 2021 3,4,5 5-4-2021 

GOV Kidzclub outdoor GOV woensdag 7 april 2021 3,4,5 5-4-2021 

GOV Kidzclub outdoor GOV XL woensdag 7 april 2021 6,7,8 5-4-2021 

BP Kidzclub outdoor BP XL dinsdag 6 april 2021 6,7,8 5-4-2021 

CO Kidzclub outdoor NMC XL donderdag 8 april 2021 6,7,8 5-4-2021 

 

Wilt u automatisch alle informatie over nieuwe activiteiten ontvangen? Abonneert u zich 

dan hier op de wekelijkse nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cjggouda.nl/cursussen/cjg-workshop-omgaan-met-ruzie-tussen-broertjes-zusjes-triple-p---gouda/-1/1330/58266
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

