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Bij de verhalen: 
Onderbouw: 
Het paradijs – de verboden boom – Noach bouwt de Ark. 
Bovenbouw: 

Het begin. In het eerste boek van de Bijbel begint God met iets. Hij maakt de wereld en alles wat daar op groeit 

en woont. Daarvoor was er nog helemaal niets. Na zeven dagen ziet de nieuwe aarde er prachtig uit. Alles heeft 

een begin. Als er geen begin is, is er niets.  

  

Lied van de maand september: 

Onderbouw: 

Dank u wel - https://youtu.be/dBRp9nBw6PI  
Bovenbouw: 

In het begin - https://www.youtube.com/watch?v=VEsUSpgHrvA 

 

Agenda: 

• Week 7 september: Startgesprekken groepen 3 t/m 8. 

• Woensdag 9 september: De informatieavond van groep 1/2 vervalt door de Corona, u ontvangt de 

informatie van de groepsleerkrachten. 

Start van het nieuwe schooljaar: 

Het was fijn alle kinderen maandag weer te kunnen begroeten. We hopen dat iedereen goed 

is uitgerust in de vakantie en dat de kinderen er weer zin in hebben. We wensen iedereen een 

heel fijn nieuw schooljaar! 

 

Uit  het team: 

Dit schooljaar begroeten wij Felicia Toekoen. Felicia gaat werken in groep 4 van dinsdag t/m vrijdag. Juf Liesbeth 

werkt de maandagen. 

 

In de vakantie is juf Annemieke gevallen en heeft daarbij een schedelbasisfractuur opgelopen. Gelukkig is zij 

weer thuis aan het herstellen maar zij zal voorlopig afwezig zijn. Juf Annemieke is de intern begeleider van de 

groepen 3, deze taak zal juf Beppie voorlopig op zich nemen. Daarnaast geeft Annemieke de plusklas les en 

instructie aan kinderen van de groepen 4 t/m 8 m.b.t. Rekentijgers. Diana Voogd hebben we bereid gevonden 

om vanaf deze week al de Rekentijgers op te pakken. De voorbereidingen voor de plusklas zijn gestart en vangen 

zo spoedig mogelijk aan. 

 

Kalender: 

Deze week hebben alle (oudste) kinderen de nieuwe schoolkalender meegekregen. Wilt u een extra exemplaar? 

De kalender staat ook op onze website en kan gedownload worden.  

 

PBS: 

Tot de herfstvakantie werken we in de groepen aan ‘bouwen in je groep’. Dit doen we door middel van 

activiteiten om elkaar beter te leren kennen en rituelen te ontwikkelen.  

In de maand september besteden we aandacht aan ‘relatie en seksualiteit’. Het thema is lichamelijke 

ontwikkeling en zelfbeeld. Groep 1/2 gaat het hebben over ‘wie ben ik?’, de groepen 3 en 4 behandelen het 

onderwerp ‘ik ben een jongen, ik ben een meisje’. De groepen 5 en 6 gaan het hebben over ‘bloos van bloot’ en 

de groepen 7 en 8 ‘jongens en meisjes in de puberteit’.  

De lessen in goed gedrag volgende week gaan over de gang en de trappen.  

 

Startgesprekken: 
De komende twee weken zijn er startgesprekken voor de groepen 3 t/m 8. U heeft via Social Schools hiervoor een 
uitnodiging ontvangen. Tijdens het startgesprek gebruiken we het formulier dat de kinderen mee naar huis hebben 
gekregen, fijn als uw kind(eren) dit thuis invullen. Bij het gesprek verwachten we zowel uw kind als u als ouder(s). 
 

 
 

https://youtu.be/dBRp9nBw6PI
https://www.youtube.com/watch?v=VEsUSpgHrvA
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Beeldgebruik voorkeur: 
In Social Schools heeft u uw beeldvoorkeuren aangegeven, u kunt deze aanpassen indien u deze wilt wijzigen. De 
groepsleerkrachten gaan uit van wat er is ingevuld in Social Schools m.b.t. foto’s, filmpjes en ander beeldmateriaal. 
Wilt u snel uw voorkeuren invullen (nieuwe kinderen) en/of wijzigen via Social Schools? Doe dit dan via de app op 
uw telefoon, klik op Administratie (balk onderaan scherm), klik vervolgens op de naam van uw kind en kies dan 
‘beeldgebruik voorkeur’. Hierna kunt u de lijst met voorkeuren doornemen en aanvinken. 
 

Schoolbrengweek: 

Van 14 t/m 18 september organiseert SCHOOL op SEEF in Zuid-Holland de Schoolbrengweek. Een week waarin 
ouders worden opgeroepen om lopend of op de fiets naar school te komen. 

Lopen en fietsen naar school is belangrijk, want: 

• Door lopend of op de fiets te gaan zijn er minder auto’s in de schoolomgeving. Dit maakt het voor kinderen 
overzichtelijker en veiliger.  

• Tijdens het lopen en fietsen doen kinderen verkeerservaring op. Deze ervaring is heel belangrijk voor als ze 
straks zelfstandig aan het verkeer gaan deelnemen. 

• Zowel kinderen als ouders vinden samen lopen of fietsen een gezellige sociale bezigheid. Juist dan worden 
verhalen (over school) gedeeld. 

• Kinderen van 4 t/m 11 jaar hebben minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning, zoals 
wandelen en fietsen, nodig. Helaas voldoet slecht 55% van de kinderen aan deze richtlijn. Lopen en fietsen 
naar school is dus goed voor de gezondheid. 

• Wanneer kinderen voldoende bewegen, raken de hersenen goed doorbloed en krijgen ze de voeding en 
zuurstof die ze nodig hebben. Lopen en fietsen helpt voor de concentratie en het leren op school. 

• Kinderen in Zuid-Holland wonen gemiddeld 1 kilometer van hun school. Dergelijke korte autoritten zijn slecht 
voor het milieu. 

Natuurlijk hopen we dat ouders niet alleen tijdens de Schoolbrengweek lopend of op de fiets komen. Maar door 

hier aan het begin van het schooljaar aandacht aan te besteden, hopen we dat ouders dit ook blijven doen. 

 

Dit jaar is er ook een wedstrijd voor leerlingen en de "ouder-kind challenge". Iedere leerling krijgt deze week een 

envelop mee naar huis met informatie. 

 

Gratis tijdschriften: 

Stimuleren van lezen is een groot thema. Uit onderzoek blijkt dat het niet uitmaakt wat kinderen lezen: boeken, 

tijdschriften, strips, alles is goed. Als ze maar leeskilometers maken. 

Op de tafel bij de hoofdingang ligt een aantal bladen van uitgeverij Blink (Bobo, Okki, Junior, etc.). Deze zijn 

gratis mee te nemen door ouders en kinderen. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u er één meenemen als u de 

school bezoekt voor het startgesprek volgende week. Alle kleuters krijgen de Bobo mee naar huis.  

 

Jeugdtheaterhuis: 

Toneelspelen of zingen, dansen en spelen in een musical, JA het kan! Verhalen verzinnen en samen met vrienden 

avonturen beleven, JA het kan! Het nieuwe seizoen van het Jeugdtheaterhuis gaat bijna beginnen. Vanaf begin 

oktober kun je meedoen met de nieuwe musical- en theaterlessen voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar. 

Professionele docenten leren je alles over theater of musical. Kom jij ook je talenten ontdekken, of weet je die 

al? Nieuwsgierig? Kom dan zaterdag 12 september naar de gratis proeflessen in Cultuurhuis Garenspinnerij, 

Turfsingel 34, Gouda. 

14.15-14.45 uur Musical-Theaterlessen 4-6 jaar                

15.00-15.45 uur Musicallessen voor 7-12 jaar                              

14.00-14.45 uur Toneellessen voor 7-12 jaar                                           

Wie al zeker wil zijn van een plek in de les naar keuze, kan zich ook al inschrijven via www.jeugdtheaterhuis.nl. 

Bekijk daar ook het volledige lesaanbod.  

 

 

 

 

http://www.jeugdtheaterhuis.nl/

