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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 18 oktober 2019 Nieuwsbrief: 8 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

21 tot en met 25 oktober  Herfstvakantie 

Maandag 28 oktober  inschrijven voor de oudergesprekken van de groepen 1/2 en 8, via Social Schools 

 

De Kwinkles in de week van 28 oktober tot en met 1 november: Mediawijsheid 

Onderbouw     Middenbouw   Bovenbouw     

         
 

Trefwoord in de week van 28 oktober tot en met 1 november 

Onderbouw: Opgeven?  

Deze week gaat het over opgeven. Wanneer doe je dat? Je kunt stoppen met het lezen van een saai boek of rennen met je grote 

broer. Opgeven doe je soms na een tegenslag. Als je boodschappentas scheurt. Of als iets je niet lukt en je ontmoedigd raakt. 

Je veters strikken bijvoorbeeld of een moeilijke puzzel maken.  

Luwe, de kleine zwaluw, is onderweg zo moe geworden dat hij opgeeft. De kinderen ontdekken dat opgeven ook een mogelijkheid 

is. Soms kun je niet alles volhouden. 

In de Bijbelverhalen heeft Jakob, op weg naar zijn oom, een droom die hem bemoedigt. Hij voelt zich beschermd. Bij zijn oom 

Laban houdt hij vol: hij werkt niet één maar twee keer zeven jaar om te mogen trouwen met Rachel, de vrouw van wie hij houdt.  

Midden- en bovenbouw: Opgeven?  

Volhouden wordt doorgaans gezien als ene deugd. Opgeven, zo hoor je vaak, ‘is geen optie’. Deze week gaan de kinderen na wat 

het betekent als het volhouden zwaar wordt. Omdat het niet meer leuk is, te moeilijk wordt of zinloos lijkt om door te gaan. Hoe 

erg is het dan als je opgeeft? 

Bijbelverhalen: Om met de liefde van zijn leven te mogen trouwen, werkt Jakob zeven jaar voor oom Laban. Omdat Laban hem 

misleidt, moet hij opnieuw zeven jaren werken. Ondanks deze ontmoediging zet Jakob door. Hij is verliefd en dat geeft zin en 

betekenis aan wat hij doet.   
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 Schoenendoosactie 

Het begint met een lege schoenendoos. Eenmaal mooi versierd en gevuld met schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en 

een knuffel is het een cadeau van onschatbare waarde. Actie4Kids wil er dit jaar landelijk weer zo’n 45.000 inzamelen voor 

kinderen die elders op de wereld leven in moeilijke omstandigheden. Een beetje delen van onze overvloed met kinderen die bijna 

niets hebben. Zo maakt elke schoenendoos het verschil en dat is goed nieuws. Het aantal van 45.000 is misschien ambitieus, maar 

de organisatie rekent weer op de bereidheid van veel kinderen en volwassenen om een lege schoenendoos om te bouwen tot een 

waardevol geschenk.  

De Schoenendoosactie is een onderdeel van actie4kids van Gain, een christelijke hulporganisatie die zich al jaren inzet voor 

mensen in nood. 

 

Doet u mee? 

Vandaag krijgt uw kind de folder mee over de actie. Daarin staat belangrijke informatie, onder andere hoe je een schoenendoos 

vult, wat er wel/niet in mag. 

Aan de folder zit een geld-envelop waarop u kunt aangeven of u een bijdrage van €5,- overmaakt voor de kosten van organisatie 

en transport of dat u die bijdrage in de envelop doet. 

De envelop levert u samen met de schoenendoos op school in. Inleveren kan tot woensdag 20 november. Wilt u de envelop niet in 

de schoenendoos stoppen maar aan de leerkracht van uw kind geven? Extra folders zijn te krijgen bij meester Peter / juf Ria. 

 

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! 

 

Frans Trefbaltoernooi groepen 7 / nieuwe sportkleding en t-shirts 

De groepen 7 hadden maandag 14 oktober de primeur: zij waren de eersten die in onze nieuwe sportkleding/t-shirts mochten 

spelen!! Wat een mooi gezicht!  

Alle drie de scholen van de PCSV zijn sinds enkele weken voorzien van nieuwe t-shirts voor alle kinderen (en leerkrachten). Deze 

shirts worden ook gebruikt bij sportevenementen, dan aangevuld met een zwart sportbroekje! 

 
Na een gezellige en sportieve dag kwamen onze toppers van groep 7 terug met een derde prijs. Gefeliciteerd! 

 

http://www.actie4kids.nl/
http://www.actie4kids.nl/
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Staking op 6 november 

Onze vakbonden hebben op 6 november een staking uitgeroepen. Momenteel inventariseren we de stakingsbereidheid. Het is 

mogelijk dat onze school gesloten is op 6 november. Na de vakantie hebben we meer duidelijkheid en informeren we u zsm! 

 

Bericht van het Schoolmaatschappelijk Werk  

Op iedere basisschool in Voorschoten is een schoolmaatschappelijk werker van Voorschoten voor elkaar aanwezig. Op de ene 

school betekent dit dat er een inloopspreekuur is, op de andere school sluit deze medewerker aan bij overleggen op verzoek van 

school en ouders. Zowel school als een ouder kan rechtstreeks contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. De 

contactgegevens zijn terug te vinden op de website van de school en/of in de schoolgids. 

Het schoolmaatschappelijk werk is gespecialiseerd in de combinatie van (jeugd)hulpverlening en onderwijs. Zij houdt zich bezig 

met de voorwaarden die nodig zijn om een kind zo optimaal mogelijk te laten leren op school. De schoolmaatschappelijk werker 

biedt zelf ondersteuning en weet ook wat de mogelijkheden van andere organisaties zijn: binnen de school, in de buurt, in de 

regio of als het moet elders in den lande. Zij kan in een heel vroeg stadium al met ouders en de school meedenken over wat een 

kind nodig heeft. Iets wat moeilijk gaat, moet geen groter probleem worden.  

Kortom: de schoolmaatschappelijk werker is heel deskundig op het gebied van zorg rondom kinderen. 

 

Wat kan het schoolmaatschappelijk werk bieden? 

•  geven van kortdurende hulp aan ouders bij opvoedingsvragen 

•  geven van kortdurende hulp aan kinderen met verschillende problematiek, zoals rouw, faalangst, echtscheiding of weinig 

weerbaarheid 

•  verhelderen van de oorzaak van het leerprobleem op school, samen met het kind, ouders en/of de leerkracht 

•  zo nodig begeleiden van het kind en ouders naar gespecialiseerde hulpverlening 

  

Contact 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u iedere werkdag bellen naar 071 561 90 01 

U kunt ook via de interne begeleider van de school in contact komen met de schoolmaatschappelijk werker. Uiteraard is de hulp 

is vertrouwelijk en houden de medewerkers zich aan hun beroepscode. 

 

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 herfstvakantie 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 6 lessen op de volgende dagen: donderdag 31 oktober, 7, 14, 21, 28 november en 12 december. De les start 

na schooltijd. Om 16.30 uur is de les klaar. De kinderen kunnen  dan worden opgehaald bij de deur in de hoek van het 

bovenbouwplein. De kosten voor deze 6 lessen bedragen € 15,00 

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  
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Graag tot ziens op maandag 28 oktober! 


