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Agenda 

Maandag 28 februari tot en met vrijdag 1 maart Voorjaarsvakantie 

Maandag 4 maart    groep 4a op excursie naar Hortus Botanicus 

Dinsdag 5 maart     groep 8a op excursie naar het technieklokaal 

Woensdag 6 maart    alle groepen 1 t/m 4 vrij (studiedag BHV-leerkrachten) 

Donderdag 7 maart    groep 5a op excursie naar de bibliotheek 

Vrijdag 8 maart  Marith (groep 7b) vertegenwoordigt onze school bij de Regionale 

Voorleeswedstrijd  

 

Kwink van de Week 4 tot en met 8 maart: Les 12 

Het thema van les 12 is Lichaamstaal. 

 Onderbouw    middenbouw   bovenbouw 

     
 

Studiedag BHV-ers 

Op woensdag 6 maart volgen de BHV-ers een verplichte nascholing. De groepen 1 tot en met 4 zijn die dag vrij. De vervanging 

van de BHV-leerkrachten in de bovenbouw is als volgt geregeld: groep 5a juf Maaike, groep 5b juf Els en groep 7b juf Saskia. 

 

Volkstuintjesproject groep 6 

Uniek voor onze school is het volkstuintjesproject in groep 6. Vanaf woensdag 3 april gaan de groepen 6 wekelijks op de fiets 

naar het volkstuincomplex om daar hun ‘eigen’ stukje grond te bewerken, te zaaien en te verzorgen om hopelijk ook daarna te 

kunnen oogsten. Groep 6b gaat voor de pauze, groep 6a na de pauze. We zoeken ouders die het leuk vinden om mee te fietsen en 

te helpen bij de volkstuintjes. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar silvia.vandenberg@kompas.pcsv.nl en/of naar 

miranda.ginjaar@kompas.pcsv.nl 
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Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 4 t/m 8 maart  

Onderbouw: Mooie woorden 

In de tweede week van het thema ‘Spreken’ staan we stil bij de positieve invloed van woorden. We vinden het vaak interessant 

als iemand iets leuks vertelt. We krijgen een fijn gevoel als iemand lieve woorden zegt. Complimenten laten ons groeien. Met 

woorden kunnen we elkaar aanmoedigen of stimuleren. En zieke mensen vinden het fijn als we troostende woorden  spreken. In 

de Bijbelverhalen horen we dat Jezus graag wil dat we iets doen met zijn woorden. Zodat ze vrucht dragen.  

 

 

Midden – en Bovenbouw: Veelzeggend 

Een enkel woord kan veel zeggen. Maar ook een beeld, een cartoon, je hart, je daden en zelfs je 

zwijgen kunnen een heel verhaal vertellen. Vanuit deze vijf invalshoeken bekijken we deze week 

hoe de mens belangrijke levenservaringen deelt met anderen.  

Met woorden schetst Jezus een veelzeggend beeld van zijn verkondiging van het Rijk Gods. Hij 

is de zaaier die niet gefrustreerd raakt omdat een deel van het zaaigoed op rotsen of droge 

grond valt. Er zal genoeg zaad zijn dat wel in goede aarde valt en vrucht draagt. Aan 

Bijbelgeleerden die precies weten te vertellen hoe het zit met God, vertelt Jezus over een 

vader die zijn twee zonen vraagt om mee te helpen in de wijngaard. De ene zoon zegt ‘ja’ maar 

doet niets. De ander zegt ‘nee’ maar gaat toch aan de slag. Daden zijn veelzeggend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graag tot ziens op maandag 4 maart! 


