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     WEEKBRIEF 18 januari 2019 

• ZENDING 

Deze week hebben we €24,75 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €366,12 

 

• TREFWOORD 

De laatste week over het thema ‘leren’, gaat over ‘wij leren’.  

Leren blijft nooit beperkt tot het individu. Wij leren van anderen en anderen van ons. Leren 

staat in een grotere context, van lokale gemeenschap tot mondiale samenleving. Jezus 

onderwijst de mensen in de synagoge in Nazaret in de leer van de traditie, de Tora. In de 

kern van de zaak draait het daarbij om Gods opdracht als vrij mens te kunnen leven.  

De Bijbelverhalen zijn: 

• Oost, west, thuis niet zo best - Lucas 4: 14- 30 
• Een gouden regel!   - gezongen gebed 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar:  

• De bruiloft te Kana  - Johannes 2 
• De zieke man bij de vijver - Johannes 1  

 
• LIEF EN LEED 
Het herstel van juf Francisca Bieshaar verloopt voorspoedig, daar zijn we blij om. Ze kan 
haar werkzaamheden zachtjes aan weer op gaan bouwen. Op haar werkdagen zal ze een 
aantal uur per dag op school zijn en dat steeds verder uit gaan breiden.  

 
• KWINK 

Volgende week starten we met les 9: ‘per ongeluk. In de onderbouw en 
middenbouw leren de kinderen te zeggen als ze iets per ongeluk gedaan 
hebben. In de bovenbouw leren de kinderen hun verantwoordelijkheid te 
nemen als ze per ongeluk iets gedaan hebben (keuzes maken) 
De Kwink van de week is (respectievelijk onder- en middenbouw en 
bovenbouw):  
 

➢ PER ONGELUK? ZEG HET EERLIJK! 
➢ PER ONGELUK? NEEM JE 

VERANTWOORDELIJKHEID! 
 

• SCHOOLVOETBAL 
In maart en april wordt het schoolvoetbalveldtoernooi weer georganiseerd: 

• groep 7 en 8 op 20 of 27 maart 
• groep 5 en 6 op 3 of 10 april 

In tegenstelling tot voorgaande jaren speelt groep 7 en 8 nu met 8-tallen. Groep 5 en 6 
speelt met 6-tallen. De kinderen kunnen zich t/m vrijdag 25 januari bij de leerkracht 
aanmelden. Ook zijn we op zoek naar ouders die een team willen begeleiden.  
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• NASCHOOLSE MUZIEKLESSEN MAASMUZIEK 
Vanaf dinsdagmiddag 22 januari start Maasmuziek met de tweede ronde 

naschoolse muzieklessen. Zes weken lang kunnen kinderen uit groep 3 t/m 6, 

tegen een kleine vergoeding, blokfluitlessen volgen. Aanmelden kan door een 

mail te sturen naar: opleiding@maasmuziek.nl o.v.v.: naam en geboortedatum.  

• FEEST IN GROEP 3! 
Afgelopen donderdag was het feest in groep 3, want alle kinderen hebben hun letterdiploma 
ontvangen! Ze kennen nu alle letters. We zijn trots op hoeveel de kinderen de afgelopen tijd 
al geleerd hebben en dat was wel een feestje waard. Na het overhandigen van de 
letterdiploma’s, hebben ze getoost op het behalen van deze mijlpaal. In de klas ging het 
feestje nog even door en hebben ze letterkoekjes gebakken! 
 

• STAGIAIRE 
Natascha de Jong (Pabostudent) heeft afgelopen week haar stage in groep 4 positief 
afgerond en vervolgt haar stage op de Willem Alexander. We wensen haar daar een goede 
tijd toe en succes met haar opleiding. 
 

• BERICHT VAN BILLIE DE BEVER  
Gezonder leven doe je niet alleen 
Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om het beste uit zichzelf te 

halen. Met meer aandacht voor voeding, sport en beweging maken we 

gezonder leven mogelijk en investeren we samen in een betere toekomst. 

Met elkaar creëren we een gezonde omgeving waarin kinderen en 

jongeren het beste uit zichzelf kunnen halen: Be your best! 

 

• OUDERPORTAAL 
De scores van de landelijke toetsen (CITO) zijn de komende weken niet zichtbaar 
op het ouderportaal, zodat de leerkrachten de gelegenheid hebben om de toetsen 
in te voeren en te analyseren. Op vrijdag 8 februari, als de kinderen hun rapport 
krijgen, zullen de uitslagen van de CITO toetsen weer zichtbaar zijn op het 
ouderportaal. Tijdens de gespreksavond van dinsdag 12 februari zullen o.a. het 
rapport en de CITO toetsen besproken worden. De cijfers van de methodetoetsen 

kunnen gewoon op het ouderportaal bekeken worden. 

 

• KLEDINGBOX 
Afgelopen week hebben we met de ingeleverde kleding €9,60 opgehaald, dat brengt het 
totaal (vanaf februari 2018) op €506,60! 
 

• AFWEZIG 
Helma Heesterman is op maandagmiddag en donderdag afwezig.  
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

14 t/m 25 januari Citotoetsen groep 2 t/m 8 

21 januari MR en OR vergadering 

23 t/m 25 januari Nationale Voorleesdagen 

28 januari Voorlezen bij PSZ De Ringeling door kinderen uit groep 4 

28 januari Doekunst groep 5 en groep 6 

29 januari Vergadering Kidsraad 

mailto:opleiding@maasmuziek.nl
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30 januari Reis door Prentenboekenland groep 1 en 2 

30 januari Vergadering Kidsraad 

8 februari Rapport 

12 februari Gespreksavond 3 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
Vanaf 22 januari Naschoolse Muzieklessen Maasmuziek voor leerlingen uit groep 

3 t/m 6 

16 februari  Zing je mee? Jeugdkoor voor één dag om 15:30 uur met 
uitvoering om 19:00 uur in de Hervormde Kerk van Puttershoek. 
Van 4 tot 20 jaar  

 
• BIJLAGE: 

o Flyer Café GEZIeN 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letterfeest in groep 3 


