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Bij de verhalen: 
Onderbouw: 
De belofte aan Abraham – Geboorte van Ismaël. 
Bovenbouw: 

God gaat mee. God zegt tegen Abraham waar hij naar toe moet gaan. In de verhalen over Abraham ontdek je 

dat God altijd met hem meegaat. God belooft Abraham een land om te wonen en een zoon. Ondanks Abrahams 

fouten laat God hem niet in de steek. Abraham leert gaandeweg dat God te vertrouwen is en doet wat Hij 

belooft. Zo ontstaat er een vriendschap tussen Abraham en God. Kinderen hebben ook vrienden. Het geeft een 

gevoel van veiligheid om een vriend of vriendin te hebben, die samen met jou ergens naar toe gaat. 

 

Lied van de maand oktober: 

Onderbouw: Kom in de kring - https://www.youtube.com/watch?v=-libzt5A9wc&ab_channel=SergeRegenboog  

Bovenbouw: Sta eens op - https://www.youtube.com/watch?v=JmRqwQaQSgE  

 

Agenda: 

Hele week: School op SEEF verkeerslessen. 

Woensdag 30 september: Start Kinderboekenweek. 

 

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.  

 

Deze week staan de lessen in goed gedrag over ongewenst gedrag centraal. We oefenen met het reageren op 

ongewenst gedrag. Wanneer kinderen last hebben van ongewenst gedrag leren wij hen de volgende stappen aan: 

• Geef het stopteken (Stop) 

• Loop weg   (Loop) 

• Vraag hulp (Praat) 

Wanneer gebruiken we stop-loop-praat? 

• Stop, loop, praat gebruiken we als een andere leerling ongewenst gedrag laat zien, oftewel iets doet of 

zegt wat je vervelend vindt en waarvan je wilt dat hij daar mee stopt. Het vervelende gedrag  kan tegen 

jou gericht zijn óf tegen iemand anders. 

Hoe ziet een goede stop-loop-praat eruit? 

• Je strekt je arm naar voren, steekt je hand op met de handpalm naar buiten. Kijkt degene die vervelend 

gedrag laat zien aan en zegt duidelijk ‘stop’. Als degene niet stopt, dan loop je rustig weg met opgeheven 

hoofd. De laatste stap is dat de leerling naar een volwassene toe gaat en vertelt wat er aan de hand is.’ 

Waarom is het belangrijk om stop-loop-praat te gebruiken bij ongewenst gedrag? 

• Op deze manier stoppen we ongewenst gedrag en zorgen we ervoor dat we op een respectvolle en 

verantwoordelijke manier laten zien dat we iets niet prettig vinden, zodat we ons veilig kunnen voelen in 

en rond onze school. 

 
AVG: 
Nog niet alle ouders hebben de beeldgebruik voorkeuren ingevuld op Social Schools. De voorkeuren dienen per 
kind te worden ingevuld. Wij vragen u dit zo snel mogelijk te doen. Indien gewenst kan de leerkracht u hierbij 

helpen.  

 
Kinderboekenweek 2020: 

Volgende week woensdag start de kinderboekenweek. Het thema dit 

jaar is: "en toen?" 

Op school zullen alle groepen natuurlijk aandacht besteden aan de 

kinderboekenweek. Op social schools kunt u vast iets terugzien van 

wat uw zoon/dochter heeft gedaan in de groep. 

Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 7 is er op vrijdag 9 oktober 

van 13.30-14.00 uur een tweedehands boekenmarkt waarbij 

leerlingen uit groep 5 t/m 7 zelf voor een klein bedrag boeken  

https://www.youtube.com/watch?v=-libzt5A9wc&ab_channel=SergeRegenboog
https://www.youtube.com/watch?v=JmRqwQaQSgE
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kunnen kopen en verkopen. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 doen een leuke activiteit in hun klas. Dit jaar 

kan boekhandel Samma helaas niet op school aanwezig zijn met een boekenkraam in verband met corona. 

 

 

Brede School: 
Hieronder vindt u de activiteiten waarvoor u kunt inschrijven.  

 

voor wijk activiteit start op groep inschrijven tot 

CO/GOV Kidzclub mini's ‘voorlezen en knutselen’ 8-10-2020 1,2 28-9-2020 

KA Kidzclub 'Ik hou van Holland' 5-10-2020 3,4,5 28-9-2020 

GOV Kidzclub 'multiculti' 7-10-2020 3,4,5 28-9-2020 

BP/NO Kidzclub XL 'multiculti' 6-10-2020 6,7,8 28-9-2020 

GOV Kidzclub XL 'multiculti' 7-10-2020 6,7,8 28-9-2020 

 

* Verklaring van de wijken: 

BP          Bloemendaal Plaswijck 

CO         Centrum Oost 

GOV       Goverwelle 

KA          Korte Akkeren 

NO         Noord 

 

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

wekelijkse nieuwsbrief. De activiteiten zijn ook digitaal te reserveren en te betalen 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

