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Bij de verhalen: 
Onderbouw: 
Jakobs droom – Jakob gaat trouwen. 
Bovenbouw: 

Dromen. Jakob vlucht naar Haran en onderweg droomt hij. God belooft dat Hij voor Jakob zal zorgen en dat hij 

weer terug zal komen op de plek van de droom. Door de droom bemoedigt God Jakob. Veel later droomt Jakob 

weer en in die droom zegt God dat hij weer terug moet gaan naar zijn vaderland. Jakobs dromen komen uit. God 

zorgt voor hem en brengt hem weer veilig terug. Iedereen droomt wel eens. Je kunt dromen wanneer je ’s 

nachts ligt te slapen. Soms droom je met je ogen open, dan staar je voor je uit, zonder naar iets te kijken. Je 

kunt dromen over dingen die je graag wilt hebben, bijvoorbeeld over een nieuwe fiets of ……(vul maar in). 

 

Lied van de maand november: 

Onderbouw: Iedereen is anders - 

https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk&ab_channel=rooooosssss  

Bovenbouw: Iets van alle dieren - https://www.youtube.com/watch?v=FqhihBhJkbQ  
 

Uit de peutergroep: 
Bij de peuters lezen we over de ark van Noach. In dit verhaal zien we hoe Noach een grote boot bouwt die hij de 

Ark noemt. Waarom hij de Ark gaat bouwen en welke dieren hij allemaal meeneemt. Na het verhaal, zingen wij 

een lied over Noach en gebruiken hierbij geverfde houten stokjes. Zo kunnen wij zelf ook even timmeren net als 

Noach.  

 

Iemand die je liefhebt herdenken: 
In heel Nederland gedenken we op 2 november geliefden met het branden van een kaarsje. Ook in Gouda is daar 
aandacht voor. Mis je een dierbare? We willen elkaar graag een beetje troost en steun bieden. Zeker in deze 
Corona tijd, waarin je zelf geraakt kunt zijn door het virus, of een geliefde verloor. Iedereen is op 2 november 
om 18.30, 19.30 of 20.30 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314. We gedenken met 
gedichten, muziek en stilte. Uiteraard worden de geldende Corona regels in acht genomen. 

 

Agenda: 

3 november: Nationaal Schoolontbijt. 

4 november: Dankdag. 

 

PBS: 

De lessen in goed gedrag staan de komende twee weken in het teken van het fietsgebruik. 

In elke groep wordt de les over fietsgebruik (schoolbrede afspraak) ingeoefend.  

 

 Respect 

 

Verantwoordelijkheid 

 

Veiligheid 

 

Fietsen o Stap af voor het hek 

en loop met je fiets 
aan de hand verder. 

o Zet je fiets netjes 
neer en ga daarna 
het plein op. 

o Wees ook zuinig op de 

fiets van een ander. 

 

o Als er fietsen vallen, 

zet ze dan weer 
netjes overeind. 

 

 

 

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. 

 

Verkeerssituatie: 

Zeker nu het weer slechter wordt, zien we dat er meer en meer geparkeerd wordt rondom de school, waardoor er 

gevaarlijke situaties ontstaan voor kinderen die lopend of op de fiets naar school komen en weer naar huis gaan. 

We vragen u dringend te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk&ab_channel=rooooosssss
https://www.youtube.com/watch?v=FqhihBhJkbQ
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Voortgangsgesprekken 16 t/m 27 november groepen 3 t/m 8: 

De voortgangsgesprekken gaan we i.v.m. de huidige corona adviezen en situatie, digitaal met u en uw kind 

voeren via Google Meet. Maandagmiddag 2 november zetten alle leerkrachten social schools open zodat u kan 

intekenen om samen met uw kind en de groepsleerkracht het voortgangsgesprek te voeren.  

 

Relaties en seksualiteit: 

In de maand november en december behandelen we het thema ‘voortplanting en gezinsvorming’.  

Gr. 1/2: Hoe worden kindjes geboren. 

Gr. 3/4: Hoe ben jij geboren. 

Gr. 5/6: Het ontstaan van een baby. 

Gr. 7/8: Wat is seks. 

 

Schoolontbijt:  

Dinsdag 3 november doet onze school weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Per ontbijt draagt 

onze school € 0,25 bij voor diverse goede doelen. We eten uitsluitend gezonde producten die in nauw 

overleg met het Voedingscentrum zijn uitgekozen. Heeft uw kind een allergie en/of mag het een bepaald 

product niet eten, wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht? Verder willen we u vragen uw kind deze dag 

een bord, bestek en een beker mee te geven. Ontbijten doen we dan gezamenlijk in de klas.  

Groep 4 start deze dag met gym. Deze les gaat gewoon door. Zij ontbijten dus gewoon thuis. Meer 

informatie over het tijdstip van het Schoolontbijt krijgt u nog van de groepsleerkracht. 

 

Schoolfruit: 

Van 9 t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties 

groente en fruit per week. Onze school doet mee aan het project EU-

schoolfruit. Er worden ook lessen over fruit, groente en gezonde voeding 

gegeven. Meer informatie over dit project vindt u in bijgaande brief.  

 

Schoenendoosactie – herinnering: 

Dit jaar doen we mee met de schoenendoosactie. De leerlingen versieren zelf een schoenendoos en vullen die 

met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en knuffel. Per schoenendoos vragen we een donatie van €5,- 

voor organisatie en transportkosten. Gelieve het geld te doneren en niet geld in de envelop doen! Zie de folder. 

De dozen gaan naar plekken waar ze het hardst nodig zijn: Sierra Leone, Moldavië en vluchtelingenkamp Moria. 

Als het toegestaan is in het land van bestemming, sturen we ook een boekje met Bijbelse verhalen mee. 

Het uitdelen van de dozen is een onvergetelijk moment. De kinderen stralen van geluk met hun eigen knuffel en 

met de pennen en schriften waarmee ze naar school kunnen. 

Inleveren van de schoenendozen bij de leerkracht graag vóór donderdag 27 november a.s.  

 

Schoolbreed thema beroepen: 

We zijn na de herfstvakantie gestart met de talentmiddagen rondom het thema beroepen en maken hierbij 

gebruik van onze methode Faqta. De groepen 3 t/m 5 hebben op maandagmiddag de talentmiddag en de 

groepen 6 t/m 8 op vrijdagmiddag. Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt. Kinderen kunnen kiezen uit vier of vijf 

thema’s en werken daar vier weken over. Er worden opdrachten passend bij de jaargroep aangeboden. 

In de groepen 1/2 wordt gedurende deze weken ook gewerkt over beroepen. 
 

Hoofdluis: 

De scholen zijn weer begonnen. Normaal gesproken worden de kinderen eens in de paar weken of na iedere 

vakantie gecontroleerd op hoofdluizen door een groep ouders van de school. Omdat het streven is zo weinig 

mogelijk volwassenen in de school toe te laten, is het de komende tijd niet mogelijk om op school te controleren. 

De hoofdluisouders zijn er slechts ter ondersteuning, het is de verantwoordelijkheid van ouders om regelmatig op 

hoofdluis te controleren. Daarom willen wij u vragen om 1 keer per week de haren van uw kind goed te 

controleren op de aanwezigheid van luizen of neten. Dit kunt u het beste doen op een vaste dag in de week met 

behulp van een luizenkam. Hoe u de hoofdluizen of neten kunt herkennen kunt u terug vinden op: 

www.rivm.nl/hoofdluis. Mocht u hoofdluizen of neten aantreffen in de haren van uw kind, start dan meteen 

met kammen met een luizenkam en blijf dit 14 dagen lang doen. Geef dit ook door aan school, zodat andere 

ouders extra alert kunnen zijn. Als u uw kind goed heeft gekamd mag uw kind gewoon naar school.  

 

 

http://www.rivm.nl/hoofdluis
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Brede School: 
Hieronder vindt u het overzicht van activiteiten waarvoor u uw kind kunt inschrijven. 

 

voor wijk activiteit start op  voor groep inschrijven tot 

KA/CO Muziekfeest dinsdag 24 november 2020 1,2 9-11-2020 

KA/CO EHBO  maandag 16 november 2020 7,8 9-11-2020 

BP/NO/GOV EHBO  woensdag 18 november 2020 7,8 9-11-2020 

 

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

