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Bij de verhalen: 

Onderbouw: 

Hemelvaart. 

Bovenbouw: 

Weggaan. Het weekthema sluit aan bij het verhaal over de hemelvaart van de Here Jezus. Opeens gaat Jezus bij 

de discipelen weg. Ze zien hem gaan. Twee engelen vertellen dat Hij zo ook weer zal terugkomen. Jezus laat hen 

niet zonder hoop achter; Hij belooft dat de Heilige Geest zal komen om hen te helpen. Hij gaat weg, maar laat 

hen niet alleen.  

 

Lied van de maand mei: 

Onderbouw: God kent jou vanaf het begin - 

https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc&ab_channel=KathelijneR  

Bovenbouw: God kent jou vanaf het begin - https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc Weg 

 

Agenda: 

26 april t/m 7 mei: Meivakantie – kinderen vrij. 

13 mei: Hemelvaartsdag – kinderen vrij. 

14 mei: Kinderen vrij.  

 

PBS: 

Na de meivakantie staan de afspraken over de gymzaal en het speellokaal 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. 

 

 

Peutergroep: 

We hebben het thema ‘Lente’ afgesloten en zijn gestart met het thema ‘Ik ben een kunstenaar’. Na de meivakantie 
gaan we daar nog een aantal weken mee verder. We gaan allerlei mooie dingen maken en ook plezier maken met 
muziek. De peuters ontdekken verschillende kleuren en we gaan die benoemen. Ook is het heel leuk om zelf te zien 
wat er gebeurd als we kleuren mengen. Zoals blauw en geel, dan wordt het groen. 
Naast de boeken die we gebruiken voor het thema ‘Ik ben een kunstenaar’ (zie de algemene ouderbrief) gaan we 
een aantal weken ook bezig met het bijpassend Bijbelverhaal ‘Salomo bouwt  een huis voor de Here God, de 
tempel’. In dit verhaal vertellen we hoe mooi de tempel (kerk) gebouwd werd. Veel mensen helpen mee. Er wordt 
getimmerd, geverfd en mooi genaaid. Tenslotte, als alles klaar is, wordt er muziek gemaakt. Dat gaan wij ook doen 
en we zingen dan dit liedje bij het Bijbelverhaal: 
Zing tingeling,tsjing boem tingeling. 
Wij zingen een lied en wij maken muziek. 
Zing tingeling, tsjing boem tingeling. 
Een lied voor de Heer maakt je blij. 
(Van CD Zing tingeling. Dit liedje is ook te beluisteren via YouTube). 
 
Project: 

Na de vakantie starten we schoolbreed met het thema MEDIA. In elke groep wordt er op een leuke wijze het 

project geopend. Er wordt gedurende drie weken aan het thema gewerkt, via social schools wordt u op de hoogte 

gehouden van wat de groep van uw kind doet. 
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Brede School: 

Komende weken start er geen werving van nieuwe activiteiten 
Wilt u automatisch alle informatie over nieuwe activiteiten ontvangen? Abonneert u zich dan hier op de 

wekelijkse nieuwsbrief. 

 
Vakantie:  

We wensen iedereen een fijne meivakantie toe en hopen op maandag 10 mei de kinderen weer uitgerust op 

school 0000te mogen begroeten.  

 

 

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

