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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 31 januari 2020 Nieuwsbrief: 20 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Vrijdag 7 februari  Liesbeth en Ria afwezig ivm studiedag 

 

De Kwinkles in de week van 3 tot en met 7 februari: Rust in jezelf 

Kwink van de week: 

Onderbouw      Middenbouw      

  
               

Bovenbouw 

 
 

Trefwoord in de week van 3 tot en met 7 februari 

Onderbouw: De zorg van kinderen 

Ook kinderen kunnen zorgen, bijvoorbeeld voor hun spullen. In het Bijbelverhaal over de barmhartige Samaritaan vertelt Jezus 

over een gewonde man op de weg. Wie zal er voor hem zorgen? In het andere Bijbelverhaal maakt Marta zich druk in huis. Ze 

vindt dat haar zus Maria maar meer moet helpen, maar Jezus zegt dat het ook belangrijk is om tijd te maken om na te denken.  
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Midden- en bovenbouw: Welke vragen roept zorgen op? 

Dat zorgen niet vanzelfsprekend is, zien we in de tweede week van het thema. We zoeken naar plekken waaraan je kunt zien dat 

er wel/niet wordt gezorgd en kijken naar de voorwaarden en knelpunten van zorg. 

Ook in de Bijbelverhalen van deze week blijkt zorgen nog niet zo eenvoudig: wat doe je als iemand je nodig heeft die je niet 

kent? Of als je alleen maar aan het zorgen bent waardoor je geen aandacht kunst besteden aan je gast? 

 

Nieuws vanuit de GMR 

Woensdagavond 22 januari jl. is de GMR bij elkaar gekomen op basisschool het Kompas. We hebben een aantal vragen gesteld 

over de meerjarenbegroting en wat de visie is met betrekking tot het personeelsbeleid. De volgende vergadering zal het 

strategisch personeelsplan worden besproken. Daarnaast hebben wij het jaarplan van de PCSV besproken. In het jaarplan zijn 

visie en het koersplan aan doelen en een planning gekoppeld. Ook zijn de medezeggenschapsreglementen goedgekeurd en deze 

worden de volgende vergadering ondertekend. Op de website van de PCSV, www.pcsv.nl , vindt u het goedgekeurde verslag van 19 

november jl. 

 

http://www.pcsv.nl/

