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Datum: 8 maart 2019 Nummer: 25 

 

Agenda 

Maandag 11 maart  groep 1/2c op excursie naar de bibliotheek 

Woensdag 13 maart  groep 1/2e op excursie naar de bibliotheek 

    Boomplantdag groepen 8 

Vrijdag 15 maart  geen les ivm staking leerkrachten 

 

Van harte!! 

Geboren op 1 maart: Suze! We wensen juf Marianne, haar man Thomas en grote broer Joris van harte geluk met de komst van 

hun mooie dochter en zusje! 

 

Kwink van de Week 11 tot en met 15 maart: Les 12. 

Het thema van les 12 is Lichaamstaal 

 Onderbouw    middenbouw    bovenbouw 

     
 

Jubileumweek 1 – 5 juli 

We lichten alvast een klein tipje van de sluier over ons 50-jarig jubileum. We gaan het vieren in de week van 1 – 5 juli. Hoe??? 

Dat blijft nog een verrassing, maar we kunnen al wel verklappen dat het onvergetelijk gaat worden! 

 

Om alvast in uw agenda te noteren:  

Maandagmorgen 1 juli, 08.45 uur: spectaculaire opening op het bovenbouwplein. Ouders van harte welkom! 

donderdagmiddag 4 juli, middag: eindoptreden voor alle ouders. Het tijdstip wordt op een later moment bepaald. Duimt u alvast 

mee voor goed weer? Bij slecht weer is de eindvoorstelling binnen en daar is helaas onvoldoende ruimte voor ouders. 

 

Om het allemaal goed te laten verlopen, beginnen we nu alvast met verzamelen van materialen die nodig zijn.  
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Wat is er nodig: 

• Heel veel kleine blikjes (bijvoorbeeld Bonduelleblikjes of knakworstblikjes), namelijk voor ieder kind één! Helpt u mee 

sparen? De etiketten moeten van de blikjes zijn afgeweekt. Belangrijk: Evt. lijmresten er graag afhalen met 

wasbenzine, anders blijft het blikje plakken.  

• 60 teenslippers (flipflops). Hebt u ze over? Wij zijn er blij mee! 

 

Tenslotte: het is de bedoeling dat de kinderen bij het eindoptreden (maar ook bij de opening en op andere momenten in de 

jubileumweek) een eigen kleur t-shirt dragen. Het leek ons goed om u hierover tijdig te informeren. 

De verdeling is als volgt: 

Groep 1/2   oranje  

Groep 3  lichtblauw  

Groep 4  lichtgroen  

Groep 5  geel  

Groep 6  rood  

Groep 7  wit  

Groep 8  zwart  

 

Aula de komende weken bezet op woensdagen 

Er zijn in de weken tot aan de meivakantie diverse activiteiten op woensdagen (studiemiddagen, verkiezingen en dergelijke) 

waardoor het voor ouders die kinderen in de onderbouw en in de bovenbouw, helaas niet mogelijk is, om bij slechte 

weersomstandigheden, van 12.00 tot 12.30 uur in de aula te wachten op de oudere kinderen. 

 

 

Het Kompas: een veilige koers voor ieder kind 

 

Onze BHV-leerkrachten zijn weer helemaal bijgeschoold!! 

We wilden u deze foto niet onthouden, zo ziet u hen niet 

alle dagen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaken 

Ons eerste schaakteam wist op de Voorschotense kampioenschappen een tweede plaats te veroveren en dat betekende een 

plaats in de halve finales van de Regionale kampioenschappen op woensdag 6 maart. Hier wisten ze zich te kwalificeren voor de 

finales die over twee weken plaatsvinden. Gefeliciteerd met dit resultaat en we wensen jullie veel succes!! 

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 11 – 15 maart  

Onderbouw: Echte woorden 

In de derde week van het thema ‘Spreken’ vragen we ons af of je alles moet zeggen wat je denkt. Als je iets ziet wat je niet 

goed of niet leuk vindt, wat doe je dan? Zeg je wat je vindt of kun je beter niets zeggen? En als je ja zegt, tegen een klusje, 

doe je het dan ook echt?  

In de Bijbelverhalen horen we dat Jezus zegt dat het niet alleen bij woorden moet blijven. Maar dat je ook écht iets moet doen. 

En hij vertelt dat je moet doen wat je beloofd hebt. Laat je ‘ja’ ook echt ‘ja’ zijn … en je ‘nee’ echt ‘nee’. 
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Midden – en Bovenbouw: Goed gesproken? 

Alles wat uitspreken (in woorden, beelden of gebaren) heeft betekenis en kan consequenties hebben. Ons spreken (én ons 

zwijgen!) roept daardoor soms morele en ethische vragen op. Hoe echt, waar of betrouwbaar is wat wij zeggen? 

Jezus vindt het belangrijk dat mensen betrouwbaar zijn in wat ze zeggen. Je spreken moet oprecht gemeend zijn. En je woord 

moet genoeg zijn. Door te zweren worden je woorden niet méér waar.  

 


