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Bij de verhalen: 

Onderbouw: 

De Goede Herder – De verloren zoon. 
Trouw zijn. Daniël is oud en heeft zijn geloof in God niet opgegeven. Al die jaren in een land dat God niet eert, 

hebben hem zijn God niet doen vergeten. Hij is God trouw gebleven, God is hem ook trouw.  

Bovenbouw: 

Is er hoop. Hizkia krijgt een dreigbrief van koning Sanherib. Hij hoopt op God en God helpt hem. Dan wordt 

Hizkia ziek en zal gaan sterven, er is geen hoop meer. Maar na zijn gebed geeft God hem weer hoop: hij mag 

leven. 

 

Agenda: 

19 april: Talentenmiddag groepen 3 t/m 8. 

20 april: Inloopmoment – vervalt.  

23 april: Koningsspelen. 

 

Sociaal emotionele lessen: 

De komende periode besteden we in alle groepen aandacht aan het onderwerp ‘relatie met anderen’. 

Gr. 1/2: Wie wonen in mijn huis of iemand erbij. 

Gr. 3:  Met wie eet ik? 

Gr. 4:  Wat zou je doen als? 

Gr. 5:   Vrienden maken/kwijt raken. 

Gr. 6:  Iemand gaat dood. 

Gr. 7:  Eenzaamheid/vrienden maken. 

Gr. 8:   Verliefdheid. 

 

Relaties en seksualiteit: 

De maand april behandelen we het thema ‘seksuele weerbaarheid’.  

Gr. 1 en 2: Wat voel ik? 

Gr. 3 en 4: Prettige en niet prettige aanrakingen. 

Gr. 5 en 6: Wat voor gevoel krijg jij als …………. 

Gr. 7 en 8: Grensoverschrijdend gedrag. 

 

BSO: 

Wat fijn dat vanaf maandag BSO de Kiekendief weer helemaal open mag en we iedereen weer gaan zien. Veel 

kinderen hebben we lang moeten missen bij de Kiekendief. We zijn blij dat we vanaf maandag weer met de 

kinderen kunnen spelen, knutselen, kletsen en nog veel meer.  

 

Koningsspelen: 

Peutergroep: In verband met corona regels houden we vrijdag 23 april alleen met de groep 

peuters die er normaal op de vrijdag is Koningsdag. We gaan spelletjes doen met onze eigen 

groep en in ons eigen lokaal en natuurlijk krijgen de kinderen iets lekkers. 

 

Portfolio en rapport: 

Wilt u uw kind(eren) hun portfolio of rapport weer mee naar school geven? 

 

Verkeer: 

De gemeente Gouda is gestart met schoolzones aan te leggen bij basisscholen. Wij zijn binnenkort ook aan de 

beurt en hebben deze week nog overleg met de gemeente hierover. Meer informatie volgt. 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin/GGD: 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op 11 mei de online lezing Opgroeien met Autisme, door 

Bianca Toeps, voor ouders van kinderen met (een vermoeden van) autisme. Bianca Toeps is fotograaf, website-

ontwikkelaar, hobby-vintagejager, blogger en auteur. Tijdens deze lezing krijgt u een kijkje in het leven van 

Bianca Toeps. Ze kreeg op haar 26e de diagnose Autisme. Ze vertelt hoe het is om autistisch te zijn. 

Meer informatie vindt u op de website. 

 
 

https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3470&ForcePreview=cursus
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Brede School: 

Deze week start de werving van onderstaande activiteiten. Daarnaast start ook de campagne Verkiezing 
Kinderburgemeester 2021/2022 voor alle kinderen van groep 7. 
 

voor wijk activiteit start op  groep inschrijven tot 

Stedelijk  Verkiezing Kinderburgemeester 2021/2022 woensdag 30 juni 2021 7 zaterdag 29 mei 2021 

Stedelijk  Allemaal Beestjes woensdag 12 mei 2021 5,6 maandag 26 april 2021 

Stedelijk  
Waterscouting: Beleef het bij de Welpen 
(jongens) 

zaterdag 15 mei 2021 4,5,6 maandag 3 mei 2021 

Stedelijk  
Waterscouting: Beleef het bij de 
Shantiwelpen (meisjes) 

zaterdag 15 mei 2021 4,5,6 maandag 3 mei 2021 

Stedelijk  
Waterscouting: Beleef het bij de Verkenners 
(jongens) 

zaterdag 15 mei 2021 7,8 maandag 3 mei 2021 

Stedelijk  
Waterscouting: Beleef het bij de 
Padvindsters (meisjes) 

zaterdag 15 mei 2021 7,8 maandag 3 mei 2021 

  
 

 

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

dan hier op de wekelijkse nieuwsbrief. 

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

