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Bij de verhalen: 
Onderbouw: 
Geboorte Izak – Hagar. 
Bovenbouw: 

Beloofd is beloofd. God heeft Abraham beloftes gedaan. Maar Abraham moest soms heel lang wachten totdat er 

gebeurde wat God beloofde. Abraham zal zich vast wel een afgevraagd hebben of God zijn beloftes vergeten is. 

Sara kan niet wachten op de uitkomst van de belofte. Maar God vergeet zijn belofte niet. Heel vaak beloven 

mensen iets aan elkaar. Maar niet iedereen komt zijn beloftes altijd na. Soms vergeet je wat je beloofd hebt en 

soms wil je het niet meer doen. Maar bij God is het: beloofd is beloofd! Wat Hij belooft, doet Hij altijd.  

 

Gebedsgroep: 

Door de Corona is de gebedsgroep de afgelopen maanden niet bij elkaar gekomen met ouders, maar wil hier 

graag weer mee starten. Op 9 en 29 oktober a.s. komt de gebedsgroep weer bijeen in lokaal 3 (beg.grond). 

 

Agenda: 

5 oktober: Dag van de leraar. 

7 oktober: Studiedag team, kinderen vrij.  

7 t/m 9 oktober: Kamp groepen 8. 

9 oktober: Boekenmarkt voor de kinderen van gr. 5 t/m 7. 

 

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.  

 

De komende twee weken staan de afspraken over de eigen werkplek centraal in alle groepen: 

 

 Respect 

 

Verantwoordelijkheid 

 

Veiligheid 

 

Eigen werkplek Ik zorg goed voor de 

spullen van mezelf en 

van de ander. 

Ik fluister als ik 

samenwerk op de gang, 

podium of  

Vide. 

Ik laat mijn werkplek 

netjes achter. 

 

Houd je handen en 

voeten bij jezelf en geef 

elkaar de  

ruimte.     

 

Corona: 

Het zonnige weer is veranderd in herfstweer. Hierdoor willen we met ingang van maandag 5 oktober de deuren 

openen om 08.20 uur en kunnen de kinderen zelf naar binnen naar hun eigen lokaal. In de groep is de leerkracht 

aanwezig, voor de kinderen van de groepen 1/2 is er extra toezicht op de trap. Voor de jongste kinderen die net 

op school zijn is het mogelijk dat hun ouders meelopen tot de deur van het gebouw. Alle andere ouders vragen 

we bij het hek afscheid te nemen van uw kind. 

  

Relaties en seksualiteit: 

Deze maand is het thema: Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld. De groepen 1/2 gaan het hebben over jongens 

en meisjes, de groepen 3 en 4 over ‘in je nakie’. De groepen 5 en 6 behandelen het onderwerp ‘dit ben ik’  en de 

groepen 7 en 8 ‘de media’.  

 

Kamp groep 8: 

Woensdag 7 oktober gaan de kinderen van groep 8 op kamp naar Eersel. Ze worden om 9.00 

uur op school verwacht en ze verzamelen op het schoolplein Zuid. De bus vertrekt om 9.30 

uur. We wensen de kinderen en collega’s een heel leuk en goed kamp toe.  
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Kunstweken: 

Evenals vorig jaar gaat onze school weer meedoen met een bijzonder project beeldende 

vorming: DE KUNSTWEKEN. Het doel is ieder kind op eigen niveau te inspireren tot het 

maken van een echt kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te laten maken met 

wereldbefaamde artiesten en hun werk.  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin: 

CJG Gouda organiseert op vrijdagochtend 9 oktober a.s. de workshop over ‘Ouderschap is jongleren’  voor ouders 

van kinderen van 0 tot 6 jaar. Als ouder moet je veel ballen in de lucht houden: denk aan werk, kind, partner, 

vrije tijd en soms ook nog (mantel)zorg. Druk, druk, druk! Dat kan lastig zijn. Tijdens de bijeenkomst worden 

praktijkvoorbeelden besproken en ontdekken ouders wat hun sterke kanten als ouder zijn. Meer informatie kunt 

u vinden op de website. van het CJG. 

 

 

Brede School: 
Onderstaand bericht ontvingen wij van de Brede School. Graag uw aandacht hiervoor.  

Aangezien de meeste scholen ouders op dit moment niet structureel in het gebouw laten, kunnen u ook niet stil 

staan bij het Brede School informatiebord. Om de ontwikkelingskansen na schooltijd te blijven stimuleren, wij 

zen wij u op onze nieuwsbrief die iedere maandag verschijnt. Hierin worden alle activiteiten genoemd.. 

Inschrijven kan gemakkelijk via deze link: https://www.bsgouda.nl/nc/nieuwsbrief-aanmelden/?L=574&type=rss     

Wanneer u zich inschrijft op deze nieuwsbrief krijgt u wekelijks het openstaande aanbod in uw mailbox. 

Inschrijven op een activiteit kan vervolgens gemakkelijk digitaal, maar als digitaal lastig is, kan het ook 

telefonisch. U kunt ons ook volgen op social media (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin). 

 

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

 

voor wijk activiteit start op  
voor 

groep 

inschrijven 

tot 

Stedelijk Kleuterdenk- en doegroep woensdag 4 november 2020 1,2 12-10-2020 

Stedelijk Puur en Gezond koken - NMC dinsdag 3 november 2020 7,8 12-10-2020 

Stedelijk Vriend Vijand donderdag 5 november 2020 4,5 12-10-2020 

Stedelijk Mindset maandag 26 oktober 2020 5,6 12-10-2020 

Stedelijk Scharrelkids in de herfst; Paddenstoelen zondag 25 oktober 2020 5,6,7,8, 12-10-2020 

Stedelijk Rots & Watertraining; Ik en ik en de ander dinsdag 27 oktober 2020 5,6 12-10-2020 

Stedelijk Rots & Watertraining; Ik en ik en de ander dinsdag 27 oktober 2020 7,8 12-10-2020 

 

* Verklaring van de wijken: 

BP          Bloemendaal Plaswijck 

CO         Centrum Oost 

GOV       Goverwelle 

KA         Korte Akkeren 

NO         Noord 

 

 

https://www.cjggouda.nl/cursussen/cjg-workshop-ouderschap-is-jongleren---gouda/-1/3131/58266
https://www.bsgouda.nl/nc/nieuwsbrief-aanmelden/?L=574&type=rss

