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Datum: 28 juni 2019 Nummer: 39 

 

Agenda 

Vrijdag 28 juni  vanaf 16.00 uur: intekenen voor oudergesprekken via Social Schools 

Maandag 1 juli   08.45 uur: Opening Jubileumweek 50 jaar Het Kompas 

   Workshops Groot Zelfgemaakt Schoolpleinorkest 

Dinsdag 2 juli  Workshops Groot Zelfgemaakt Schoolpleinorkest 

Woensdag 3 juli  foto van ‘de hele school’ en ….. verrassing! 

Donderdag 4 juli  Workshops Groot Zelfgemaakt Schoolpleinorkest 

   Eindoptreden Groot Zelfgemaakt Schoolpleinorkest 

NB: Van de kinderen vragen we opperste concentratie bij het eindoptreden. Van ouders en 

belangstellenden wordt verwacht dat ze de kinderen hierbij helpen door stil te zijn.  

Vrijdag 5 juli  ochtend: vossenjacht groepen 1 tot en met 4 

   ochtend: groepen 7 naar Wellant College Voorhout 

   middag: vossenjacht groepen 5 tot en met 8 

 

Opening Jubileumweek op maandagmorgen 1 juli 

Maandagmorgen 1 juli wordt de Jubileumweek feestelijk om 08.45 uur geopend op het bovenbouwplein! We hebben er veel zin in! 

Het is belangrijk dat alle kinderen die ochtend om 08.40 uur op school zijn!  

U bent van harte welkom om dit feestelijke moment met ons mee te maken. We hebben wel 1 dringend verzoek: die ochtend 

hebben we het plein helemaal nodig voor de kinderen. We willen hen alle ruimte geven. Ouders en andere belangstellenden 

kunnen de opening vanachter de hekken meemaken!! De opening naar het plein moet daarbij vrij gehouden worden.  

Alvast bedankt voor uw medewerking!!  

 

Kwink van de Week 1 tot en met 5 juli: les 20 ‘Terugkijken/Reflecteren’ 

Onderbouw   Middenbouw    Bovenbouw 
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Vakantiepas 2019 

 
Met de VakantiePas doe je in de zomervakantie héél veel leuke activiteiten. Je kunt bijvoorbeeld naar een museum, het 

zwembad, mooie dingen maken in een workshop en allerlei sporten of een muziekles uitproberen. De VakantiePas is een boekje 

dat net zo groot is als een paspoort. Voor elke activiteit krijg je een stempel. Extra leuk is de VakantiepasKorting! Laat je 

VakantiePas altijd zien aan de kassa, want alleen dan krijg je korting én een stempel. 

De VakantiePas krijg je van je meester of juf. Ben je tussen de 4 en 12 jaar en zit je op school in Den Haag, Leiden, Leiderdorp, 

Oegstgeest of Voorschoten? Dan krijg je de VakantiePas gratis van je meester of juf, vlak voor de zomervakantie. 

 

Bereikbaarheidsgegevens 

Het is de laatste weken een aantal keren voorgekomen dat we ouders niet konden bereiken omdat de gegevens niet meer klopten. 

Met name (mobiele) telefoonnummers veranderen nogal eens. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens bij ons actueel zijn!!  

In het ouderportaal van Parnassys kunt u zien welke bereikbaarheidsgegevens wij van u hebben. Het is fijn als u dat wilt 

controleren en wijzigingen aan ons wilt doorgeven. 

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Over het thema ‘Reizen’ 

Voor de godsdienstige opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Wij gebruiken daarvoor een 

(digitale) kalender met voor iedere dag een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen 

die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van 

de kinderen en uit de Bijbel aan de orde. Voor de komende weken (1 tot en met 12 juli) is dat: Reizen.  

 

We reizen wat af in het dagelijks leven. Het speelt een steeds grotere rol in onze dynamische, mondiale samenleving. We vliegen 

met gemak naar de andere kant van de wereld, terwijl we beseffen dat dit belastend is voor diezelfde wereld. Ook kinderen 

hebben ervaringen van reizen, dichtbij en soms ver weg. Ze krijgen het vak aardrijkskunde voor de noodzakelijke geografische 

kennis. 

 

In dit thema gaan we op reis met de kinderen zonder het klaslokaal te verlaten. Onder andere door verhalen te vertellen. 

Belangrijke inspiratieborn vormen de reisverhalen van en over Paulus (in het Bijbelboek Handelingen en in enkele brieven van 

Paulus). Saulus, fanatiek aanhanger van de joodse godsdienst, reist van Jeruzalem naar Damascus om daar het christelijk geloof 

de kop in te drukken. Onderweg wordt hij getroffen door een plotseling inzicht dat hem letterlijk verblindt en figuurlijk de 

ogen opent: het besef dat het geloof in Jezus van Nazareth op een nieuwe manier invulling geeft aan het joodse geloof dat hem 

zo dierbaar is. Hij ontmoet christenen en leert hen kennen en waarderen. Saulus heet vanaf nu Paulus en tijdens zijn reizen door 

de landen van de Middellandse Zee probeert hij mensen te winnen voor het christelijk geloof. Daarbij moet hij dealen met 

mensen die anders denken en doen. Paulus is niet alleen geografisch in beweging, ook zijn geloof verandert en ontwikkelt zich. 

Geloven blijkt dynamisch te zijn! 

 

Goede God, we zijn vaak onderweg. 

Van huis naar school en van school naar huis. 

Naar de stad of de voetbalclub. 

Naar zwemles, naar opa en oma. 

Of we gaan op vakantie, voor een tijdje weg 

Om daarna met andere verhalen weer thuis te komen. 

 

Dat is goed, we ontdekken nieuwe dingen. 

We zien steeds meer en daar groeien we van. 

 

Geef ons open ogen en een luisterend oor. 

Ook voor verhalen van anderen. 

Daar worden we samen wijzer van! 
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Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 1 tot en met 5 juli 

Onderbouw: Ga je mee op reis? 

In deze weken rond de zomervakantie is reizen een thema dat in de belangstelling staat. Gaan de kinderen graag weg? Kijken ze 

ernaar uit? Waar gaan ze naartoe? Avonturen beleven, nieuwe dingen ontdekken, het past bij kinderen. Maar dat betekent niet 

dat alle kinderen graag ergens anders slapen. Wat helpt als je last van heimwee hebt? En wat gaat er mee in de koffer? 

In deze week vertellen we over de bijzondere reizen van Paulus en maken we de kinderen bewust van het plezier van reizen.  

 
Midden- en bovenbouw: Op weg 

Waarom gaan mensen op pad? Wat doet het reizen met hen en hoe gaan ze om met reisgenoten, onverwachte verrassingen en 

lastige situaties? De kinderen ontdekken welke rol reizen speelt in onze dynamische samenleving. En hoe onderweg zijn vragen 

voor hen kan oproepen.  

De Bijbelverhalen over Paulus laten zien welke routes hij op de landkaart aflegt. Maar ook hoe zijn gelovig denken en handelen in 

beweging is.  

 
Een bericht van de medezeggenschapsraad 

We hebben Brian Poldermans welkom geheten als nieuw lid in de MR vanuit de oudergeleding. 

We hebben ingestemd met het schoolplan. 

We hebben gesproken over de evaluatie 2018-2019 en de formatie 2019-2020. 

Verder is de voortgang van de sollicitatie procedure van de algemeen directeur besproken. 

Het jaarverslag van de MR is opgesteld. 

Ook hebben we afscheid genomen van Marianne Bouter. Zij heeft 7 jaar deelgenomen in de MR vanuit de oudergeleding.   

In het nieuwe schooljaar vergaderen we op donderdag 10 oktober 2019. 

We wensen iedereen alvast een fijne vakantie! 

 

 Een bericht van de Protestantse Gemeente Voorschoten 


