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Bij de verhalen: 

Onderbouw: 

Martha en Maria – Lazarus. 
Bovenbouw: 

Ben je er klaar voor? Jezus vertelt het verhaal van de tien bruidsmeisjes en waarschuwt zijn vrienden waakzaam 

te zijn, op te letten. Hij is er klaar voor om te sterven. Hij weet dat Hij na drie dagen weer zal opstaan en naar 

de hemel gaat. Hij weet ook dat er een moment zal zijn, in de verre toekomst dat Hij weer terug zal komen. Zijn 

vraag is: ben je er klaar voor als dat gebeurt? Of ben je zoals die domme meisjes die niet genoeg olie bij zich 

hebben. Er zullen nare dingen gebeuren voordat Hij terugkomt. Vergeet Hem niet!  

 

Lied van de maand maart: 

Onderbouw: Weet je dat de lente komt - https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4 
Bovenbouw: Jezus, ik wil U bedanken - https://www.youtube.com/watch?v=yDH2nNC3OLo  
 

Agenda: 

10 maart: Biddag. Hieraan wordt in alle groepen aandacht besteed. 

 

PBS: 
In alle groepen staan de schoolbrede afspraken centraal tijdens de lessen in goed gedrag. Deze afspraken 
zijn: 

 

Respect 
 

Verantwoordelijkheid 
 

Veiligheid 
 

Schoolbrede 
afspraken 
 
 

 

o Luister naar de 
meester of de juf. 

o Zorg goed voor de 
spullen van jezelf en 
de ander. Loop rustig 
en praat zachtjes. 

o Als je iets op de grond 
ziet liggen, ruim het 
dan op op de plek 
waar het hoort.  

o Gooi je afval in de 
prullenbak.  

o Help elkaar als dat 
nodig is. 

o Houd je handen en 
voeten bij jezelf en 
geef elkaar de ruimte.  

 

 

Sociaal emotionele lessen: 

In de maand maart besteden we in alle groepen aandacht aan het onderwerp ‘relatie met anderen’. 

Groep 1/2:  Per ongeluk/expres 

Groep 3: Het groene potlood 

Groep 4:  Ruzie 

Groep 5:  Pesten 

Groep 6:  Opgewacht uit school 

Groep 7: Dwight wordt gepest of stoer gedrag 

Groep 8: Wat doe je als je ergens mee zit? 

 

Relaties en seksualiteit: 

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

emotionele ontwikkeling’.  

Gr. 1/2: Wij zijn vriendjes 

Gr. 3/4  Ik vind het fijn met jou 

Gr. 5/6:  Gezocht, een vriend  

Gr. 7/8: Verliefdheid en seksuele oriëntatie 

 

Inspectie: 

Op donderdag 18 februari hebben wij een digitaal verificatie onderzoek gehad van de onderwijsinspectie. Twee 

inspecteurs hebben op deze ochtend gesproken met juf Karina, juf Beppie en juf Marleen. Wij hebben een 

presentatie gegeven over waar we voor staan als kindcentrum Goejanverwelle, waar we aan werken en waar we 

naar toe willen. Verder zijn we bevraagd over hoe de lessen worden gegeven, opbrengsten, hoe het team  

https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4
https://www.youtube.com/watch?v=yDH2nNC3OLo
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samenwerkt en het zicht op ontwikkeling van de kinderen. Beide inspecteurs hebben ook met juf Arina, juf Elise 

en juf Sonja een gesprek gevoerd. ‘s Middags hebben we feedback gekregen en over enkele weken volgt een 

verslag. We zijn blij dat we voldoende gescoord hebben.  

 

Peutergroep: 

Na de voorjaarsvakantie zijn we met de peuters gestart met het thema Lente. We gaan het hebben over de 

bloemen en de jonge (boerderij) dieren. We starten met een verhaaltje en liedje over de sneeuwklokjes, waarbij 

de peuters zelf om de beurt een sneeuwklokje mogen zijn (met een sneeuwklokjescape). 

We zijn blij dat we een aantal nieuwe kinderen in onze groep welkom mogen heten. Gelukkig hebben ouders 

toestemming om de eerste keer hun kind binnen te brengen! We hopen dat deze peuters zich snel thuis zullen 

voelen bij ons. 

 

Stembureau: 

Woensdag 17 maart a.s. heeft onze school lokaal 3 ter 

beschikking gesteld voor de Tweede Kamer verkiezingen. Toegang 

tot het stembureau is via de tweede ingang op ons Zuidplein 

(Mozaïek-kant). Alle kinderen die normaal via het Zuidplein naar 

binnen en naar buiten gaan, willen we vragen deze dag de eerste 

ingang te gebruiken.  

 

Alle dagen fruit: 

De drie dagen gratis fruit van het EU-project Schoolfruit/groente zijn een succes. In 

onze weekbrief van 20 november 2020 informeerden wij u al na de kerstvakantie drie 

keer fruit in de week uit te breiden naar alle dagen fruit. We willen u daarom vragen om 

uw kind(eren) op maandag en vrijdag voor het tussendoortje ook een stuk fruit of 

groente mee te geven.  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin: 

CJG Gouda organiseert de online CJG-Cursus ‘Speels en Positief Opvoeden’ voor ouders van kinderen tussen de 3 

en 12 jaar. Deze cursus start op 31 maart a.s. en bestaat uit 3 online bijeenkomsten. Tijdens de cursus wordt er 

ingegaan op de thema's zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en veerkracht bij kinderen. Vaak reageren 

kinderen niet zoals wij dat zouden willen. U krijgt bruikbare tips en handvatten zodat kleine problemen op tijd 

opgelost kunnen worden. Meer informatie vindt u op onze website. 

Brede School: 

Er starten deze week geen nieuwe wervingsactiviteiten. 

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

dan hier op de wekelijkse nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cjggouda.nl/cursussen/start-cjg-cursus-speels-en-positief-opvoeden---online/-1/1826/58266
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

