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Bij de verhalen: 

Onderbouw: 

Nineve gered – Mozes geboren. 

Bovenbouw: 

De weg terug. Noömi besluit om terug te gaan naar Israël en Ruth gaat met haar mee. Het is voor Noömi niet 

gemakkelijk om dat te doen. Ze laat in Moab veel herinneringen achter. Noömi ontdekt dat God bij haar is, Hij 

gaat met haar mee. En als ze terugkijkt op haar leven ziet ze ook dat God altijd bij haar is geweest, in goede en 

in slechte tijden.  

 

Agenda: 

Ook dit jaar de schoolreizen niet door.  

 

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: 

Deze week staan de afspraken over de eigen werkplek centraal in alle groepen: 

 

 Respect 

 

Verantwoordelijkheid 

 

Veiligheid 

 

Eigen werkplek o Ik zorg goed voor 
de spullen van mezelf en 
van de ander. 

o Ik fluister als ik 
samenwerk op de gang, 
podium of  

Vide. 
o Ik laat mijn 
werkplek netjes achter. 

 

o Houd je handen 
en voeten bij jezelf en 
geef elkaar de  

ruimte.     

 

Route 8 toets groep 8: 

Vorige week hebben de kinderen van de groepen 8 hun uitslag gekregen van de Route 8 toets, de eindtoets die 

gemaakt wordt eind groep 8. Vrijdag is bekend geworden dat het landelijk gemiddelde 208 is. We zijn er trots op 

dat onze groepen 8 een gezamenlijk gemiddelde hebben behaald van 222,3.  

 

Toetsen: 

In de periode van 9 t/m 18 juni worden in de groepen 3 t/m 8 de Cito toetsen afgenomen. In de groepen 1/2 

wordt in deze periode door de groepsleerkracht de observatielijst ingevuld van KIJK! 

 

Schoolreis: 

Helaas kunnen door Corona de schoolreizen niet doorgaan. De richtlijnen voor het basisonderwijs zijn nog niet 

aangepast. We organiseren aan het begin van het nieuwe schooljaar een super leuke muziekdag voor de 

kinderen. 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin: 

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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Buitenspeeldag: 

De buitenspeeldag is dit jaar op 10 juni. Buiten spelen kan je overal. Op school, het schoolplein of thuis buiten.  

Dit jaar organiseren Jantje Beton en Nickelodeon de jaarlijkse Buitenspeeldag op woensdag 10 juni a.s. Geen 

groot evenement helaas, maar je kunt wel een superleuke Poster Walk in jouw buurt doen! Voor meer ideeën, 

check de leuke VVN Schatkistspeurtocht (kinderen 4 t/m 6 jaar). En vanaf 1 juni zullen we hier 

ook speurtochten voor de midden- en bovenbouw aan toevoegen! 

 

 

Brede School: 

Komende week start de inschrijving voor de volgende activiteit: 

 

wijk activiteit start op  groep inschrijven tot 

CO Wegdromen in een verhaal woensdag 23 juni 2021 3,4 maandag 14 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. 

https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=60a3d1a03e&e=a4a69226f7
https://vvn.us14.list-manage.com/track/click?u=c51e1873310bac9b9259828a8&id=201d3323b3&e=a4a69226f7
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

