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 Nieuwsbrief   

   

   

Datum: 30 oktober 2020           Nummer: 9 

Agenda 

In de week van 2 november digitale oudergesprekken groepen 1/2 en 8 

 

Groep 6b in het jeugdjournaal 

Voor wie het heeft gemist: groep 6b was dinsdag 27 oktober te zien in het jeugdjournaal. Eigen initiatief van de leerlingen: ‘Juf 

Ria: we hebben in de pauze een hele hoog berg van de bladeren gemaakt en die allemaal tegelijk in de lucht gegooid. Onze juf 

heeft hele mooie foto’s gemaakt. Mogen we die opsturen naar het Avondjournaal?’ 

 

     
 

Terugblik op de afgelopen week 

Het is onze bedoeling voortaan wekelijks een terugblik te geven zodat iedereen weet hoe de week is verlopen en een 

totaaloverzicht heeft, in plaats van alleen de ouders van de groepen waarvoor we vervanging nodig hadden.  

Na de zomervakantie hebben we nog geen week gedraaid waarin we volledig waren en ook deze week was hierop helaas geen 

uitzondering, We puzzelen wat af om alle vervangingen rond te krijgen. 

Met de gezondheid van meester Hans gaat het redelijk. Hij gaat langzaam vooruit maar vooralsnog is niet duidelijk wanneer hij 

weer terug kan komen. Dat valt hem zwaar.  

Juf Liesbeth was de week voor de herfstvakantie al in quarantaine en aan het begin van de herfstvakantie werd ze ook zelf 

positief getest. Gelukkig bleef het bij haar beperkt tot lichte klachten en inmiddels mocht ze vandaag haar werkzaamheden 

weer hervatten. Juf Maaike heeft groep 1/2c deze week volledig onder haar hoede genomen. 

Juf Saskia (groep 4b) werd woensdagavond ziek. In afwachting van de uitslag van de test moest ze thuisblijven. Juf Magreet 

heeft haar vervangen op donderdag, juf Laura op vrijdag. 

En zo was de puzzel voor deze week weer af!  
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De Kwinkles in de week van 2 tot en met 6 november:  Kiezen voor de groep 

Kwink van de week:  

Onderbouw            Middenbouw            

    
  

Bovenbouw  

 
 

Trefwoord in de week van 2 tot en met 6 november 

Onderbouw: Wat doe je als iemand wil vechten? 

Wat doe je als iemand wil vechten en jij wilt dat niet? Deze week onderzoeken we met de kinderen de overeenkomsten en 

verschillen met de dierenwereld als het gaat om strijden en vechten. In welke uitingen zijn mensen ‘hetzelfde’ als dieren en 

waarin zit juist het verschil?  

De verhalen van Gideon gaan verder. Gideon wil vechten en verzamelt een groot leger, een te groot leger in de ogen van God. Als 

het leger kleiner is geworden, gaat Gideon eerst op verkenning naar de vijandelijke tenten.  

     
Midden- en bovenbouw: Strijdvragen 

Strijd in allerlei vormen hoort nu eenmaal bij het leven. Mensen strijden omdat ze competitief zijn, tegengestelde belangen 

hebben, uitdaging zoeken. Dat betekent niet dat je er geen vragen bij mag stellen. Moet je overal een wedstrijd van willen 

maken? Is het een haalbare strijd? Is dat wat je wilt bereiken wel een strijd waard? Is het een faire strijd? En vormt het een 

uitdaging? 

Als Gideon de strijd tegen de vijand opneemt, moet hij het van God doen met een handjevol mannen. Gaat het verhaal over een 

onhaalbaar gevecht? Of gaat het over de overtuiging dat een strijd niet draait om spierkracht maar om geloof? 

 


