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Datum: 24 mei 2019 Nummer: 34 

 

Agenda 

Maandag 27 mei    ochtend: groep 1/2e op excursie naar de boerderij 

Donderdag 30 en vrijdag 31 mei  Hemelvaartsdag en vrijdag: vrij! 

 

Kwink van de Week 27 tot en met 31 mei: les 17 ‘Hulp geven’  

Onderbouw   Middenbouw   Bovenbouw 

    
 
 

Kinderjury Kompas 2019 

Kritisch lezen zorgt voor beter lezen en ook voor meer plezier in het lezen. Daarom is er 

de Nederlandse Kinderjury, waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan meedoen.  Zij 

brengen hun stem uit op hun favoriete boeken in de leeftijdsgroepen 6 t/m 9 en 10 t/m 

12 jaar. Het betreft boeken die in het voorgaande jaar zijn verschenen, dit keer dus 

boeken van 2018. Het boek dat de meeste stemmen krijgt, wint de Publieksprijs van de 

Nederlandse Kinderjury.  

De Kinderjury richt zich de eerste 10 weken alleen op lezen. Kinderen worden 

aangemoedigd om nieuwe boeken te ontdekken, hun mening te vormen en boekentips met 

elkaar uit te wisselen. Na die 10 weken is er een Stemweek, dat was de afgelopen week. 

Dat is het moment voor kinderen om hun stem te laten horen.  

Op onze school namen ruim 40 kinderen enthousiast deel aan de Kinderjury. 36 van hen hebben hun stem uitgebracht.  

Hierbij de 1e, 2e en 3e plaats van favoriete boeken op Het Kompas: 

1 De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen; 

2 Dogman gaat los; 

gedeelde 3e plaats: Nevermoore 1 & De Gorgels en het geheim van de gletsjer. 

Op 26 juni wordt de winnaar van de Publieksprijs bekendgemaakt. We zijn benieuwd of het één van onze favorieten is! 
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Echte kunstenaars in groep 5b!! 

Wat een eer!! De prachtige klokhuizen die groep 5b maakte worden binnenkort tentoongesteld in het LAM, een kunstmuseum 

voor alle leeftijden in Lisse. 

En zoals dat gaat bij echte kunstenaars: vandaag werden de kunstwerken opgehaald en tekenden alle kinderen een officiële 

bruikleenovereenkomst in tweevoud: één voor het museum en één voor henzelf. Een plechtig moment! 

Medio juni zal de expositie van klokhuizen te zien zijn. Adresgegevens van het museum: Keukenhof 14, Lisse. 

We zijn supertrots op groep 5b en op hun juf Gerda. We hopen dat veel ouders de expositie gaan bezoeken! 
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Onze godsdienstmethode Trefwoord: Over het thema ‘Aanwakkeren’ 

Voor de godsdienstige opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Wij gebruiken daarvoor een 

(digitale) kalender met voor iedere dag een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen 

die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van 

de kinderen en uit de Bijbel aan de orde. Voor de komende weken (27 mei tot en met 7 juni) is dat: Aanwakkeren.  

 
Aanwakkeren, dat doe je met een vuurtje dat smeult. Of met het vonkje enthousiasme dat in een kind ligt opgesloten. Soms 

gebruiken we er woorden voor als aanmoedigen, aansporen, prikkelen of motiveren. Ieder van die woorden heeft zo zijn eigen 

betekenis en gevoelswaarde, maar altijd gaat het om het in beweging brengen en versterken van iets dat sluimerend al aanwezig 

is. 

Voor de vorming van kinderen is het belangrijk dat de kwaliteiten die ze in huis hebben ontwikkeld en uitgebouwd worden. 

Daarvoor hebben ze een uitdagende omgeving nodig met inspirerende mensen die in hen geloven en hen het goede voorbeeld 

laten zien. 

De Bijbelverhalen in deze periode van Hemelvaart en Pinksteren beschrijven de situatie waarin Jezus’ leerlingen na Pasen 

verkeren. Hun grote inspirator en leraar is niet meer onder hen aanwezig. En tegelijk ervaren ze hoe Jezus een bezieling in hen 

aanwakkert die hen motiveert om door te gaan in zijn geest. Om werk te maken van een nieuwe wereld vol gerechtigheid, 

vertrouwen en liefde.  

 

In dit thema ontdekken de kinderen het menselijk vermogen om elkaar te inspireren en zelf geïnspireerd te worden. Ze 

verkennen de vele betekenissen en stellen er vragen bij. Ze worden zich ervan bewust dat positieve inspiraties het leven mooier 

en sterker kunnen maken. 

 

Wie is de vink die jou ontsteekt, die jou in vuur en vlam zet? 

Die jou het goede voorbeeld geeft, 

Dat enthousiasme in zich heeft, 

Waardoor jij zegt: ik ga! 

 

Ik ga ervoor, ik ga het doen. 

Ik kleur de wereld mooier. 

Ik trek een spoor met veel plezier 

Maar wel op mijn manier. 

 

Wie is de bries die jou beweegt, die jou met geestdrift aanblaast? 

De jou de kracht geeft, vliegensvlug, 

Dat laatste zetje in de rug, 

Waardoor jij zegt: ik ga! 

 

Ik ga ervoor, ik ga het doen. 

Ik kleur de wereld mooier. 

Hé, doe je mee? 

Stap in mijn spoor. 

We gaan er samen voor! 

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 27 tot en met 31 mei 

Onderbouw: Waar word jij enthousiast van? 

Mensen worden aangewakkerd door dingen die ze ervaren met hun zintuigen, door dingen die ze doen, door andere mensen. 

Woorden die we deze week gebruiken om het thema te verkennen, zijn enthousiast, blij, vrolijk. In deze week denken de 

kinderen na over de vraag: Waar word ik zelf enthousiast van? 
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Midden- en bovenbouw: Wat betekent aanwakkeren? 

Aanwakkeren is een woord dat kinderen waarschijnlijk niet kennen. Maar er zijn synoniemen die wel bekend zijn, zoals 

aanmoedigen en aansporen. Vaak hebben ze een iets andere betekenis. In deze twee weken onderzoeken de kinderen een aantal 

van die betekenissen. Dat doen we door ons steeds af te vragen wat de zin is van deze vorm van aanwakkeren. Wat doet het met 

ons? 

Deze week vertellen we het verhaal dat bij Hemelvaart hoort.  

 

Bericht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Op 14 mei 2019 heeft de GMR vergaderd. Het verslag van de vorige vergadering (in maart) is vastgesteld en wordt geplaatst op 

de website van de PCSV.  

Tijdens de vergadering in mei hebben we de wenselijkheid van een update van de MR-reglementen besproken. Ook hebben we 

teruggeblikt op de bijeenkomst met het PCSV-bestuur, waarin de GMR bijgepraat is over het vertrek van de huidige algemeen 

directeur en de procedure om een nieuwe algemeen directeur te werven. 

Met de algemeen directeur hebben we vervolgens het formatieplan besproken: hoe worden komend schooljaar de beschikbare 

financiële middelen verdeeld over de drie scholen. Deze toedeling gebeurt op basis van leerlingaantallen en wordt transparant 

weergegeven in het plan. Daarnaast stelt het bestuur komend jaar extra geld ter beschikking voor maatregelen om te 

voorkomen dat onze scholen te maken krijgen met het probleem van een dreigend lerarentekort. De GMR heeft haar waardering 

uitgesproken voor deze inspanning. 

Ook stond de definitieve versie van het Strategisch Koersplan op de agenda. Hierin worden beleidslijnen uitgezet voor de 

komende periode van 4 jaren. 

De GMR heeft kennis genomen van het jaarverslag van het PCSV-bestuur. Dit verslag komt aan de orde op de algemene 

ledenvergadering van de PCSV in juni van dit jaar. 

De volgende vergadering van de GMR vindt plaats op 13 juni 2019, dat is de laatste vergadering in het huidige schooljaar.  

 


