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Bij de verhalen: 
Onderbouw: 
In de Ark – de regenboog. 
Bovenbouw: 

Een keuze maken! God heeft een prachtige wereld gemaakt. Hij geeft deze aan Adam en Eva en zegt: ‘Zorg er 

goed voor’. Adam doet dat en hij geeft alle dieren een naam, die bij hen past. Maar dan gaat er iets fout. Dat is 

niet de schuld van God! Adam en Eva mogen zelf kiezen wat ze doen: naar God luisteren of niet. Ze kiezen 

ervoor om ongehoorzaam te zijn. Ze luisteren naar satan, de vijand van God. Die keuze heeft grote gevolgen. Ze 

waren heel goede vrienden met God en die relatie tussen God en de mensen is nu kapot. Maar God kiest ervoor 

om hen niet in de steek te laten. Hij  kiest er voor om het weer goed te maken. Iedereen maakt keuzes, elke dag 

weer. Soms zijn het goede keuzes, soms verkeerde. Vraag je je af bij het maken van een keuze of het een keuze 

is, die God goed vindt? God had van mensen marionetten kunnen maken. Mensen, die niet kunnen kiezen. Dan 

zou God alleen de touwtjes in handen houden. Maar zijn keuze is dat de mens een vrije wil heeft. De vraag is hoe 

mensen met die vrije wil omgaan.  

  

Agenda: 

• Week 14 september: Startgesprekken groepen 3 t/m 8. 

• Week 14 september: Schoolbrengweek. 

PBS: 

Tot de herfstvakantie werken we in de groepen aan het groepsdynamische proces. Dit doen we 

door middel van activiteiten om elkaar beter te leren kennen en groepsafspraken te maken.  

 

Relaties en seksualiteit: 

Elke maand wordt er een les over ‘relatie en seksualiteit’ gegeven. In de maand september is het thema 

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’.  

 

Beeldgebruik voorkeur/AVG: 
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. 
 

Week tegen pesten: 
In de week van 21 t/m 25 september is het de ‘week tegen pesten’. In de groepen wordt hier aandacht aan besteed. 
 

Verzoek m.b.t. wegbrengen en ophalen: 
We willen u met nadruk vragen de ingangen van de pleinen vrij te laten zodat kinderen naar de fietsenstalling en/of 
het plein af kunnen lopen. Heeft u uw kind weggebracht en staat het bij de leerkracht, dan verzoeken we u om weg 
te gaan. Het is erg druk langs de kant van het plein.  
 

Schoolbrengweek: 

Volgende week 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. 
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• 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 heeft hierover een 

envelop mee naar huis gekregen. 

 

Medezeggenschapsraad: 

De MR heeft samen met school richtlijnen opgesteld voor het gebruik van de groepsapp. 

• De groepsapp is bedoeld voor mededelingen vanuit de klassenouder of leerkracht, zoals praktische 

zaken, afspraken en het verstrekken van informatie. 

• Wij vragen u bij een verzoek voor hulp bij activiteiten alleen te reageren, wanneer u daadwerkelijk kan 

helpen. 

• Vragen bestemd voor een specifieke ouder of leerkracht, via de mail of privé-app. 

• Foto’s worden alleen via Social Schools gedeeld. 

• Specifieke mededelingen over uw kind, een medeleerling of leerkracht bij de desbetreffende persoon 

neerleggen. 

• Bij het afwijken van de richtlijnen bespreekt de klassenouder de situatie met de leerkracht. 

Wij willen een veilige omgeving creëren voor het delen van groepsinformatie. 

 

Luizencontrole: 

I.v.m. het Coronabeleid gaan de luizencontroles voorlopig niet door. We willen u vragen uw kind zelf te 

controleren op hoofdluis en als het wordt geconstateerd, dit ook te laten weten aan de groepsleerkracht. Hij/zij 

neemt dan de gebruikelijke actie. 

 

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.  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin: 

Op 24 september 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin het webinar ‘Ruzies en conflicten tussen 

kinderen’. Dit gratis webinar wordt gegeven door Tischa Neve, bekende kinderpsycholoog en opvoedkundige en 

is bedoeld voor alle ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar in de regio Hollands Midden.  

In dit webinar neemt Tischa ouders mee in het thema ruzie en conflicten vanuit een oplossingsgerichte en 

positieve benadering. Een webinar vol met heldere, praktische uitleg die je gelijk kunt toepassen in de 

praktijk. Meer informatie vindt u op onze website. 

 

World clean-up day 2020: 

Op zaterdag 19 september is het weer zover: World Cleanup Day. Op deze grootste wereldwijde opruimactie van 

het jaar gaan we samen met ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt geven. Dit jaar wordt 

World Cleanup Day in Nederland georganiseerd door Plastic Soup Foundation en NederlandSchoon. Het doel? Het 

opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil! Help je mee? 

 

 

https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3389&ForcePreview=cursus
https://www.plasticsoupfoundation.org/
https://www.nederlandschoon.nl/
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Brede School: 

Afgelopen week is de Buurtsport, georganiseerd door Sport.Gouda, weer van start gegaan. 

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen vrij komen spelen, kennismaken met sport en bewegen 

en andere kinderen ontmoeten. Ook ouders zijn van harte welkom bij Buurtsport, uiteraard wel op 

1,5 meter. Buurtsport wordt begeleid door professionele Buurtsport-coaches. Op onze school 

(plein Noord) is dit op de donderdagen van 14.30 – 16.00 uur (met uitzondering van de 

schoolvakanties.  

 

 


