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Bij de verhalen: 
Onderbouw: 

Potifar – De dromen van Farao. 

Bovenbouw: 

Gekend worden! Wanneer de broers bij Jozef, de onderkoning komen, herkennen zij hem niet, maar hij hen wel. 

Er is een aantal redenen te bedenken waarom ze Jozef niet herkennen. In de eerste plaats verwachten zij niet 

hem daar te zien en zeker niet in deze positie. In de tweede plaats heeft hij een Egyptisch kapsel en Egyptische 

kleding aan. God kent iedereen heel goed. Hij hoeft niet na te denken voordat Hij weet hoe je heet. Hij heeft 

iedereen anders gemaakt, uniek.  

 

Agenda: 

• Hele week voortgangsgesprekken groepen 3 t/m 8. 

• 23 november: Talentenmiddag groepen 3 t/m 5. 

• 25 november: Pietenochtend groepen 1 t/m 4. 

• 27 november: ANWB streetwise dag. 

Sociaal emotionele lessen: 

Tot de kerstvakantie besteden we in alle groepen aandacht aan het onderwerp ‘relatie met anderen’.  

Gr. 1/2: mag ik met je spelen 

Gr. 3:   regels in de klas 

Gr. 4:    samenwerken in de klas/gymzaal 

Gr. 5:    nee zeggen 

Gr. 6:    sorry zeggen 

Gr. 7:    kritiek 

Gr. 8:    echtscheiding 

 

Sinterklaas 5 december: 

Vol verwachting klopt ons hart……….. 

Vandaag vonden we allemaal een klein cadeautje met een mandarijn in onze schoen. De 

groepen 7 en 8 kregen een spel cadeau voor de hele klas. Dank u wel Sinterklaas!! 

Vorige week zijn in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken. De kinderen mogen thuis een 

surprise met gedichtje maken en een cadeautje van € 4,00. Op 3 december mogen de 

surprises naar school worden meegenomen. 

Op 26 november houden we op school een Pietenochtend voor de groepen 1 t/m 4, ditmaal 

zonder hulp van ouders.  

Op 4 december komt Sint op school met een ontvangst in het speellokaal voor de groepen 1 

t/m 4. Het dansje wat we aan leren is dit: https://m.facebook.com/watch/?extid=0&v=680181522602621&_rdr  

We vragen u Social Schools of de groepsapp goed in de gaten te houden voor aanvullende informatie van de 

groep van uw kind.  

 

Corona: 

Wilt u ons op de hoogte houden als er binnen uw gezin Corona is. Heeft u vragen of uw kind wel of niet naar 

school kan, overlegt u dan met juf Marleen. 

 

Schoenendoosactie – herinnering: 

27 november gaan we de versierde schoenendozen wegbrengen naar het verzamelpunt. Tot die datum kunnen 

de dozen nog ingeleverd worden. We hopen nog mooi versierde dozen te ontvangen.  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin: 

Ouders hebben veel vragen rondom de online wereld van hun kinderen. Daarom organiseert het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG) Hollands Midden in samenwerking met een mediacoach van de bibliotheek de Groene 

Venen twee Webinars ‘Kind en Media’.  Eén Webinar voor ouders van kinderen van 4-8 jaar en één Webinar voor 

ouders van kinderen van 9-12 jaar. Aanmelden kan via  www.cjgcursus.nl   

 

 

https://m.facebook.com/watch/?extid=0&v=680181522602621&_rdr
http://www.cjgcursus.nl/
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Brede School: 

Hieronder vindt u het overzicht van activiteiten waarvoor u uw kind kunt inschrijven. 

 

voor wijk activiteit start op  groep inschrijven tot 

Stedelijk Arabische tegelkunst, spelen met wiskunde maandag 25 januari 2021 7,8 11-1-2021 

NO/CO Moderne dans Balletschool Marcella woensdag 27 januari 2021 5,6 14-12-2020 

Stedelijk Dammen woensdag 20 januari 2021 5,6,7 11-1-2021 

NO/CO HipHop Balletschool Marcella dinsdag 26 januari 2021 7,8 14-12-2020 

  
Wilt u automatisch alle informatie nieuwe activiteiten ontvangen? Abonneert u zich dan 

hier op de wekelijkse nieuwsbrief. 

We willen u er op attenderen dat al deze activiteiten ook digitaal te reserveren  en te 

betalen zijn via www.bsgouda.nl/activiteiten. 

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
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bsgouda.nl%2Factiviteiten&data=02%7C01%7Cinfo.carillon%40degroeiling.nl%7C53a8bcde620547252c9b08d7c4069bb1%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637193404996047413&sdata=CsWicdbxcWDHNSh%2BZS5V36oV5NSSsNSNDptRShINIzE%3D&reserved=0

