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Bij de verhalen: 

Onderbouw: 

Pinksteren – Filippus. 

Bovenbouw: 

Waar je hart van vol is. Petrus, Johannes, Stefanus en Filippus zijn vol van alles wat ze met Jezus hebben 

meegemaakt. Hun hart is er vol van. Ze kunnen hun mond niet houden. Daar is niet iedereen blij mee. Stefanus 

moet zijn enthousiasme met de dood bekopen. Filippus zorgt ervoor dat mensen in Afrika het goede nieuws over 

Jezus, de Redder horen. 

 

Agenda: 

24 mei: Tweede Pinksterdag – kinderen vrij 

25 mei: Studiedag team – kinderen vrij 

 

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 staan de afspraken over de gymzaal en het speellokaal nog centraal. Kan uw kind de 

afspraken al aan u uitleggen? 

 

 Respect 

 

Verantwoordelijkheid 

 

Veiligheid 

 

Gymzaal en 

speellokaal 

Draag  in de 

speelruimte 

gymschoenen tijdens 

de gymles. 

Houd je handen en je 

voeten bij jezelf. 

Kom alleen in het 

materialenhok met 

toestemming van je 

meester of juf. 

 

 

Veiligheidsmonitor: 

Evenals afgelopen jaren ontvangt een aantal ouders een enquête met het verzoek een vragenlijst in te vullen. 

Deze veiligheidsmonitor is een landelijke vragenlijst over veiligheid waarmee wij monitoren of de kinderen zich 

veilig voelen op school. We willen u vragen hieraan mee te werken en de vragenlijst vóór 31 mei in te vullen. 

 

Schoolfotograaf: 

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

 

Groepsindeling schooljaar 2021/2022: 

We starten volgend schooljaar met 10 groepen. 

• 2 x groep 1/2 

• 2 x groep 3 

• 1 x groep 4 

• 1 x groep 5 

• 1 x groep 6 

• 2 x groep 7 

• 1 x groep 8 

De indeling van de groepsleerkrachten is nog niet bekend. 
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Festival voor en door talent: 

De samenwerkingsverbanden PO Midden Holland en Aan den IJssel organiseren binnenkort twee webinars over 

hoogbegaafdheid. Eén voor de ouders en één voor de kinderen zelf. Zie meer informatie hierover in bijgaande 

publicatie.  

 

Corona testuitslag: 

Wellicht handig om te weten. Via DigiD ontvangt u eerder de uitslag van een Corona-test. Als uw kind geen DigiD 

heeft, moet u zelf bellen en vaak lang in de wacht staan. Dit voorkomt u dus door het aanvragen van een DigiD 

voor uw kind. 

 

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.  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin: 

In de bijlage vindt u twee korte artikelen waarin een thema wordt belicht uit het alledaagse opgroeien en 

opvoeden van kinderen. Dit keer over broekpoepen voor de kinderopvang en buikpijn voor het basisonderwijs. 

 

Brede School: 

Komende weken starten de volgende activiteiten: 

 

wijk activiteit start op  groep inschrijven tot 

CO Gekke beesten in boeken woensdag 9 juni 2021 3,4 maandag 31 mei 2021 

Stedelijk 
Rots en watertraining; Ik en 
ik en de ander 

dinsdag 8 juni 2021 4,5 maandag 31 mei 2021 

Stedelijk 
Rots en watertraining; Ik en 
ik en de ander 

dinsdag 8 juni 2021 6,7 maandag 31 mei 2021 

 

Wilt u automatisch alle informatie over nieuwe activiteiten ontvangen? Abonneert u zich dan hier op de 

wekelijkse nieuwsbrief. 

 

 

 

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

