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Agenda 

Woensdag 10 juli    groep 5a op excursie naar museum LAM in Lisse 

Woensdag 10 tot en met vrijdag 12 juli  kamp groep 8 

Vrijdag 12 juli     juffendag groep 5a 

 

Kwink van de Week 8 tot en met 12 juli: les 20 ‘Terugkijken/Reflecteren’ 

Onderbouw     Middenbouw    Bovenbouw 

          
Terugkijken 

We blijven nog even bij het thema van Kwink….. 

Wat hebben we een fantastische week achter de rug: de feestelijke opening op maandag 1 juli, taart van bakker Verhoog, een 

superleuke vossenjacht met na afloop een heerlijk ijsje van ijscafe Danice (van Jenny en Pieter van Staveren, ouders van Robin 

uit groep 5b), de tekenwedstrijd met in iedere groep een winnaar en muzikale workshops die bij elkaar kwamen in de 

spetterende eindvoorstelling op donderdag 4 juli. Het kon maar niet op en ook het weer werkte fantastisch mee! 

We komen er nog met een extra uitgebreide jubileumnieuwsbrief op terug. 

Voor nu: dank aan alle ouders die hebben meegelopen (met de voorbereidingen, met de vossenjacht enzovoort), dank aan bakker 

Verhoog, aan ijssalon Danice. En last but not least: dank aan onze ouderraad! Dankzij hun financiele bijdrage konden wij zo’n 

fantastisch feest vieren! 

 

Tenslotte: We hebben een geweldige foto van ‘de hele school’, met dank aan Alles Kidzz fotografie!! Hier alvast een voorproefje. 

We sturen de foto in een aparte bijlage naar u toe! 
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Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 8 tot en met 12 juli 

Onderbouw: Nieuwe ervaringen 

Als je op reis gaat, doe je nieuwe ervaringen op. Soms ga je de grens over en ontdek je dat er een andere taal gesproken wordt. 

Soms moet je handen en voeten gebruiken om contact te maken met je vakantievriendje.  Tijdens de reis zie je andere dingen, 

een nieuwe omgeving, gaan de dingen anders dan je gewend bent. Veel is anders dan thuis. Dat maakt het bijzonder, dat tilt je 

voor even op uit het dagelijks leven. 

In het Bijbelverhaal heeft Paulus een bijzondere ervaring. In het verre, vreemde land hoort hij vrouwen bekende liederen over 

God zingen.  

 
Midden- en bovenbouw: Over grenzen 

Als we reizen, overschrijden we vele soorten reizen die vragen oproepen. Wat zijn eigenlijk nog landsgrenzen in Europa dat zo 

graag één wil zijn. Hoe gedragen we ons als gasten die over onze drempel ons huis binnenstappen? En hoe lastig is het als 

heimwee de grenzen van je reis bepaalt? 

Op zijn reis door Klein-Azië en Zuid-Europa overschrijft Paulus vele grenzen en wordt hij uitgedaagd door de ontmoeting met 

andere denkwijzen en culturen.  

 

Op Talentenjacht met de VakantiePas!  

Het is bijna zomervakantie, dus de VakantiePas is weer uitgedeeld in de klas. Hét paspoort voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, 

boordevol activiteiten met korting. De VakantiePas is goed voor € 300,- aan korting en bevat meer dan 80 (zomer)activiteiten in 

en om de stad. Met  het thema ‘Talentenjacht’ kunnen kinderen hun (verborgen) talenten ontdekken. Is het muziek, sport, koken, 

dans of wetenschap? Verder is er het vertrouwde aanbod van onder meer musea, workshops, zwembaden, pretparken en een 

gratis ijsje of pannenkoek. Als de kinderen 5 activiteiten hebben gedaan, kunnen ze in de bibliotheek een VakantiepasMedaille 

ophalen. 

 

Naast de kortingen en zelfs gratis activiteiten, zijn er ook flinke prijzen te verdienen. De hoofdprijs is een (slaap)weekend 

Duinrell en het Tikibad voor 4 personen.  Alle activiteiten staan vanaf 8 juli ook op www.vakantiepas.nl. Daar vindt u ook alles 

over eventuele wijzigingen, prijsvragen én extra activiteiten die niet in de ‘papieren’ VakantiePas staan.  

 

  

Een bericht van de Protestantse Gemeente Voorschoten 

 

 

http://www.vakantiepas.nl/

