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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 17 januari 2020 Nieuwsbrief: 18 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Dinsdag 21 januari  groepen 3a en 4a op excursie naar het Rijksmuseum voor Oudheden 

Vrijdag 24 januari  groep 1/2e op excursie naar De Hortus 

Zaterdag 25 januari  schoolschaaktoernooi  

 

De Kwinkles in de week van 20 tot en met 24 januari: Kiezen 

Kwink van de week: 

Onderbouw- en middenbouw    Bovenbouw      

  
               

Gevraagd: hulp bij het maken van de raamversiering 

De groep ouders die helpt bij het maken van de raamversiering kan extra hulp goed gebruiken! Als u het leuk vindt om 5 a 6 keer 

per jaar mee te helpen met het maken van de raamversiering cq deze op de ramen te plakken, kunt u een mailtje sturen naar 

info@kompas.pcsv.nl 

 

Trefwoord in de week van 20 tot en met 24 januari 

Onderbouw: Gelukwensen 

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar wensten we elkaar geluk. Maar zonder dat we het in de gaten hebben, doen we dat 

veel vaker. Bijvoorbeeld als we een jarige toezingen, dan wensen we dat hij ‘lang zal leven’. Een verjaardag ervaren de kinderen 

überhaupt als een heel gelukkig dag in hun leven. Daarbij kunnen vriendjes niet ontbreken. Samen ervaar je geluk: je krijgt het 

en je geeft het.  
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Midden- en bovenbouw: Gelukskunde 

Natuurlijk wil iedereen gelukkig worden, maar is geluk eigenlijk ‘maakbaar’? En zelfs als geluk niet maakbaar is en de mens niet 

alles in eigen hand heeft, hoe zou je dan misschien toch kunnen bijdragen aan het ervaren van geluk? Je eigen geluk of dat van 

een ander? Of het geluk binnen de groep in school of misschien zelfs van de wereld? 

Jezus wijst op het geluk dat je toevalt in het leven, het geluk waarvoor je niets hoeft te doen en waarover je geen zorgen hoeft 

te maken. De soms onopgemerkte, alledaagse dingen die klein lijken en tegelijk toch zo belangrijk zijn. Hij bemoedigt de mensen 

die bescheiden zijn en eenvoudig: Jullie deugen, van jullie moet God het hebben, met jullie kan Hij bouwen aan een mooiere 

wereld.  

 

 


