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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 21 februari 2020 Nieuwsbrief: 23 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 3 maart    Groep 1/2a op excursie naar de Hortus 

Vrijdag 6 maart    Lijnbaltoernooi groepen 7 

 

De Kwinkles in de week van 2 tot en met 6 maart: les 12 - Emoties 

Kwink van de week:  

Onderbouw      Middenbouw 

  
 

Bovenbouw 

 
 

Trefwoord in de week van 2 tot en met 6 maart 

Onderbouw: Het gemis van een huisdier 

In deze tweede week gaat het over dieren. Over hoeveel ze voor mensen kunnen betekenen. En dan is het heel verdrietig als er 1 

weg is. Zoekgeraakt. Je kunt je niet voorstellen dat je lieve poes niet meer terug zal komen. Je zult er alles aan doen om dat te 

voorkomen. De herder is ook heel bezorgd als hij ontdekt dat een van zijn schapen niet terugkeert naar zijn kudde. Hij laat zijn 

99 andere schapen alleen om zijn zoektocht te beginnen. Want de kudde, het geheel, is niet meer compleet zonder dat ene 

schaap. Hij wordt gemist en daarom gaat de herder op zoek.  

De kinderen horen in deze week dat het heel verdrietig is als je iets dierbaars mist. Zeker als je er veel van houdt. 
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Midden- en bovenbouw: Mensen of dieren die ontbreken 

De meeste spullen zijn vervangbaar, maar mensen en dieren niet. Als iemand ontbreekt die je dierbaar is, kun je een groot gemis 

ervaren. Hoe lang iemand ontbreekt, speelt daarbij ook een rol. 

Deze week wordt het Bijbelverhaal verteld over de verloren zoon. Hij vraagt een voorschot op zijn erfenis en trekt de wijde 

wereld in. De vader heeft geen idee of en wanneer hij terugkomt. Hij staat elke dag op de uitkijk om te zien of zijn zoon 

terugkomt.  

 

Vakantierooster 2020-2021 

Leidens Ontzet  za 3 okt  2020 

Herfst   19 t/m 23 okt 2020 

Kerst   21 dec t/m 1 jan 2021 

Voorjaar  22 t/m 26 feb 2021 

Goede Vrijdag  vr 2 april  2021 

Pasen   ma 5 april 2021 

Mei    3 t/m 12 mei 2021 

Hemelvaart  do 13 t/m vr 14 mei 2021 

Pinksteren  ma 24 mei 2021 

Zomer   ma 19 juli t/m 27 aug 2021 

 

NB: studie(mid)dagen  en vrije middagen worden op een later moment bekend gemaakt. 

 

Trefbaltoernooi groepen 6 – 18 februari 2020 

Een sportieve dag met een mooi resultaat! De jongens behaalden een 2e en 3e plaats, de meisjes een 3e en 4e plaats! 

Dank aan alle (vak)leerkrachten en aan alle ouders die mee hebben geholpen om deze dag tot een mooie dag te maken! 
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Relaxed Kids 

Kinderen hebben in de huidige tijd soms last van stress. Stress kunnen we vergelijken met een gespannen elastiek. 

Een elastiek die lange tijd gespannen staat, verliest zijn veerkracht. Door kinderen te laten ontspannen bouwen ze die 

veerkracht weer op en zijn ze beter bestand tegen de spanning als die opnieuw toeneemt. 

Kinderen die ontspannen zijn, zijn 

➢ Rustiger 

➢ Energieker 

➢ Creatiever 

➢ Prettiger in de omgang 

➢ Zelfverzekerder 

➢ Slapen beter 

➢ Zien er beter uit 

Na de kerstvakantie start een nieuwe serie lessen van Relaxed Kids. De lessen zijn geschikt voor alle kinderen van 4 tot 12 

jaar. Er is plaats voor maximaal 20 kinderen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt een indeling gemaakt. 

In de lessen leren de kinderen ontspannen, stretchen, samenwerken, bewegen op muziek, goed ademen en luisteren naar 

verhalen. Hierdoor worden ze zich ook bewust van hun houding, ademhaling en sociale vaardigheden. 

Er start een blok van 8 lessen op de volgende dagen: donderdag 5, 12, 19 en 26 maart, 2, 9, 16 en 23 april. De les start na 

schooltijd. Om 16.30 uur is de les klaar. Ophalen bij hoek deur op grote plein. 

De kosten voor deze 8 lessen bedragen € 20,00 

Graag contant betalen bij aanvang van de eerste les. Het liefst in een enveloppe voorzien van de naam. 

Aanmelden kan  door een email te sturen naar: elsvanstraalen@live.nl  

 

 
 

Graag tot ziens op maandag 6 maart 


