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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 1 november 2019 Nieuwsbrief: 9 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Woensdag 6 november  alle groepen 1 tot en met 8 vrij ivm staking onderwijs!! 

Woensdag 13 november  groepen 1 tot en met 8 vrij in verband met studiedag team 

 

De Kwinkles in de week van 4 tot en met 8 november: Mediawijsheid 

Onderbouw     Middenbouw   Bovenbouw     

         
 

 

Trefwoord in de week van 4 tot en met 8 november 

Onderbouw: Hoe houd je het vol?  

Als je koppig bent, dan houd je het ‘nee’ heel lang vol. Maar ook op andere manieren kun je een volhouder zijn. De kinderen 

moedigen elkaar daarbij aan.  

De moeder van Luwe, de kleine zwaluw, praat hem moed in en Luwe zet door! De kinderen ontdekken deze week dat mensen om je 

heen kunnen helpen om het vol te houden. 

We horen in de Bijbelverhalen dat Jokob volhoudt in zijn verlangen naar huis terug te keren, samen met zijn grote familie. Hij 

ontmoet Esau en een verzoening volgt.  

 
Midden- en bovenbouw: Met de beste bedoeling  

De vraag voor deze week is: wat motiveert ons om vol te houden? De kinderen ontdekken dat mensen kunnen volhouden omwille 

van zichzelf, de ander, de natuur of om een traditie in stand te houden. De betekenis en de waarde ligt in datgene waar het 

volhouden op gericht is: op het geluk van jezelf, ander, samenleving of zelfs de aarde. Beste bedoelingen dus. 

Bijbelverhalen: Jakob doet zijn best bij oom Laban en houdt vast aan de belofte dat hij een gezegend mens zal worden. Daarmee 

zet hij de traditie voort van de belofte die God ooit aan Abraham deed.    
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Schoenendoosactie 

Voor de herfstvakantie ging de schoenendoosactie van start. Inleveren kan tot en met woensdag 20 november. 

Meer informatie over deze actie (onder andere filmpjes over het uitdelen van de dozen in verschillenden landen) vindt u op  

www.actie4kids.nl  

We hopen op heel veel mooi versierde en gevulde schoenendozen! 

 

Een bericht van de protestantse gemeente Voorschoten: activiteiten voor de jeugd 

 

 
 

 

 

  

http://www.actie4kids.nl/
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Een bericht van het CJG  

 

 

Uitnodiging 

Webinar 

 

 

 
Pubers en emoties: voor ouders en pubers tussen 10 en 16 jaar 

dinsdag 12 november 2019 van 19.30 - 20.30 uur  

 
 Als ouder van een puber herken je het misschien wel: heftige en wisselende 

emoties bij je opgroeiende kind. Alsof je elkaar ineens niet meer begrijpt 

en kunt aanvoelen. 

En zo is het ook. Je puber gaat door een rollercoaster van veranderingen en 

uitdagingen. Daardoor wordt hij wiebelig en emotioneel. Niet alleen jij, maar 

ook je kind begrijpt af en toe niets van zichzelf.  

 

Waar komen die wisselende en heftige emoties van pubers vandaan? Hoe 

kun je hier als puber en als ouder mee omgaan? Hoe maak je samen 

afspraken rondom emoties zodat het behapbaar en gezellig blijft in huis? 

In dit webinar geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve jou én 

je puber uitleg en tips over het omgaan met emoties in de puberteit. 

 

 

Aanmelden: 
Heb jij een (aanstaande) puber thuis en wil je je puber beter begrijpen? Meld jullie snel aan via www.cjgcursus.nl of via 

deze link om bij dit gratis webinar bomvol inspiratie en tips te zijn!  
Red je het niet om op 12 november dit webinar te volgen, dan kun je deze nog een maand lang terugkijken via de website. 

 

 

http://www.cjgcursus.nl/
http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/cursussen/cjg-webinar-voor-jou-233n-je-puber-pubers-en-emoties/-1/3198/563578
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