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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 6 maart 2020 Nieuwsbrief: 24 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Dinsdag 10 maart  groep 8a op excursie naar het Techniek Ontdek Lokaal 

Woensdag 11 maart  11.30-12.30 uur: spreekuur Schoolmaatschappelijk Werk 

Vrijdag 13 maart   groep 6b op excursie naar museum Boerhaave 

 

Nieuw op Het Kompas: Spel van de maand 

Binnen leren, buiten spelen: Het spel van de maand is elastieken! 

Om het spelen en bewegen op het schoolplein te stimuleren gaan we tijdens de les bewegingsonderwijs aan de slag met 

"binnen leren buiten spelen". 

Het spel wordt onder leiding van de gymleerkracht in de gymzaal gespeeld en geoefend zodat het duidelijk is. Daarna 

kunnen de leerlingen het zelfstandig op het schoolplein spelen. Op deze manier wordt een verbinding gemaakt tussen het 

bewegen in de gymzaal en bewegen in een andere context, zoals het schoolplein. Misschien heeft uw kind zelfs thuis een 

elastiek om daar ook te elastieken. Door het bewegen in verschillende contexten toe te passen komt het in de dagelijkse 

routine en kan het bijdragen aan het ontwikkelen van een actieve leefstijl voor een leven lang met plezier bewegen. 

 

De Kwinkles in de week van 9 tot en met 13 maart: les 12 - Emoties 

Kwink van de week:  

Onderbouw      Middenbouw 

  
 

Bovenbouw 
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Trefwoord in de week van 9 tot en met 13 maart 

Onderbouw: Je mist de juf 

Het gaat de komende week over het gemis van mensen. En dat herkennen alle kinderen natuurlijk. Een groep is pas compleet als 

iedereen er is. Missen de kinderen elkaar in de klas ook? Stel dat een vriendje ziek is, hoe ervaar je dat dan?  

In het Bijbelverhaal horen we dat iemand niet zoek is geraakt, maar zelf weg is gegaan. Hij kiest ervoor om niet langer thuis te 

blijven wonen. Maar als hij na een teleurstellende ervaring naar huis terugkeert, ontvangt zijn vader hem met open armen.  

In deze week ervaren de kinderen dat niemand gemist kan worden, ook niet in de groep.  

 
Midden- en bovenbouw: Omgaan met dat wat ontbreekt 

Deze week onderzoeken de kinderen op welke manier je kunt omgaan met het ontbreken van een mens. Deze week klinkt 

nogmaals het Bijbelverhaal over de verloren zoon. Dit keer beschreven vanuit het perspectief van de jongste zoon. Hij is 

thuisgekomen en zijn vader heeft een feestmaal voor hem georganiseerd. Maar er ontbreekt iets ….. 

 

Een vraag van de Protestantse Gemeente Voorschoten 

Wie-o-wie heeft er nog een Palmpasenstok in zijn of haar schuur liggen? Ter voorbereiding op de komende Palmpasen in het 

Kruispunt hebben we ongeveer 100 stokken nodig. Mochten jullie van afgelopen jaar nog stokken hebben liggen, willen jullie deze 

dan in het Kruispunt retour brengen? Of op school bij Ria inleveren. Dit scheelt voor de vrijwilligers een hoop werk! 

Met hartelijke groet, 

Brigitte Snoeker voorzitter kindernevendienst. 

 

 


