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Bij de verhalen: 

Onderbouw: 

De brandende braambos – Aäron en Mozes bij de Farao. 

Bovenbouw: 

Een spannend moment! Wat zal er gaan gebeuren? Wie gaat er winnen, Ester en Mordekai of Haman? Steeds 

weer opnieuw zijn er spannende momenten. Wat gaat Haman doen? Krijgt hij zijn zin? Hoe reageert Ahasveros 

op Esters komst? Hoe zal hij reageren op Esters verhaal over de vernietiging van de Joden? Hoe reageren de 

mensen op het feit dat de Joden zich mogen verdedigen? Zullen de Israëlieten vernietigd worden of is er 

redding? 

 

Agenda: 

- 

 

PBS: 

Deze week worden er in alle groepen lessen in goed gedrag gegeven over de pleinafspraken. 

 

 Respect 

 

Verantwoordelijkheid 

 

Veiligheid 

 

Plein o Gebruik het 

speelmateriaal 

alleen als je in 

groep 1/2 zit. 
o Gebruik de 

speeltoestellen 

waarvoor ze 

bedoeld zijn. 
o Gebruik de 

fietsjes, de 

steppen en de 

karren op de 

stenen.  
o Gebruik de 

buitenspeel-

materialen. 

alleen als je in 

groep 1/2 zit. 

o Zorg er met 

elkaar voor dat 

iedereen plezier 

heeft op het 

plein. 

o Gebruik de touwen om 
mee te springen. 

o Gebruik de kussens, 
kleden en planken om 
hutten mee te maken. 

o Gebruik de scheppen 
en emmers in de 
zandbak. 

o Blijf op het plein, 

behalve als je 
toestemming hebt van 

de leerkracht om van 
het plein af te gaan. 

 

Juffen en meestersdag: 

We blikken terug op een heel geslaagde juffen en meestersdag. Door het mooie weer hebben veel activiteiten 

buiten plaats kunnen vinden. Hulpouders bedankt! 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin: 

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. 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert in samenwerking met een preventiedeskundige van Brijder een gratis 
webinar voor ouders van jongeren van 11 tot 19 jaar over de verleidingen voor pubers in de vakantie. Het webinar is 

op dinsdag 22 juni om 20.00 uur. Lees meer op de website van het CJG. 

 
 

 

 

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
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Zomertraktatie: 

Op een ijsje trakteren als je jarig bent. Heerlijk! Maar….. de capaciteit van onze vriezer 

is beperkt en hij raakt overvol. Niet iedereen neemt de dozen met overgebleven ijs mee 

terug naar huis. Voor kinderen die dan een ijsje willen trakteren is het een teleurstelling 

te zien dat hun ijs niet meer in de vriezer kan. Vaak moeten we dan restanten 

weggooien. Zonde toch? We willen u daarom vragen als uw kind op ijs trakteert, de 

overgebleven ijsjes diezelfde dag nog op te halen en mee te nemen of als het even kan 

met de leerkracht een tijd af te spreken dat u de ijsjes kunt komen brengen. 

 

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. 

 

 

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

