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    WEEKBRIEF 15 MAART 2019 

• ZENDING 

Deze week hebben we €24,90 opgehaald voor onze sponsorkinderen en sponsorschool. Dat 

brengt het totaal van dit schooljaar op €551,62 

 

• TREFWOORD 

Volgende week gaan we starten met een nieuw thema: oplossen. Een rekensom, rebus of 

kruiswoordpuzzel vraagt om een oplossing. Kinderen worden graag uitgedaagd en ze vinden 

het prachtig om te ontdekken dat ze in staat zijn om vraagstukken op te lossen. Daar 

groeien ze van. Om iets op te lossen heb je dus allereerst een probleem nodig. ‘Problemen’ 

is dan ook het deelthema van volgende week. Problemen zijn vaak te herleiden tot vier 

basisproblemen: bezit, relaties, ruimte en meningen. In de Bijbelverhalen gaan mensen met 

hun problemen naar Jezus. Ze merken dat Hij op een heel andere manier tegen deze 

problemen aankijkt. 

De Bijbelverhalen van deze week zijn: 

• Alles verkopen wat je hebt  - Mattheüs 19: 16-30 
• Een strikvraag voor Jezus  - Johannes 8: 1-11 

 
Groep 1 en 2 luisteren naar:  

• De verloren zoon  - Johannes 15 
• Jezus zegent de kinderen - Mattheüs 19 

 

• LIEF EN LEED 
Afgelopen dinsdag is juf Bianca de Jonge met Sam op school geweest. De twee 
kleutergroepen werken over het thema baby’s en het was dan ook heel 
interessant om een echte baby te zien en dan nog wel de baby van de juf! Juf 
Bianca de Jonge heeft de kinderen gelijk veel geleerd over baby’s en het mooiste 
was natuurlijk dat baby Sam in de klas een flesje kreeg. Juf Bianca de Jonge 
geniet de komende tijd nog verder van haar verlof.  

 

• WEEK VAN DE KWINKKRIEBEL 
Volgend week is de week van de lentekriebels. Het thema van de Week van 
de Lentekriebels is ‘Ik wil het graag weten’. Een uitdagend thema over de 
gezonde nieuwsgierigheid van kinderen naar relaties, vriendschappen en 
seksualiteit. Kwink ondersteunt de week van de lentekriebels. Kwink, onze 
methode voor SEL (Sociaal Emotioneel Leren), staat aan de basis van een 
veilige school en gezonde groei van iedere leerling. Die gezonde groei heeft 
alles te maken met relationele vorming, een van de aspecten van de Week 
van de Lentekriebels, tevens de basis van de methode Kwink. Kwink werkt 
het thema uit rond het woord ‘nieuwsgierigheid’. Volgende week zullen er 
in alle groepen een aantal werkvormen plaatsvinden gericht op dit thema. 
Met les 13 van Kwink gaan we een week later weer verder.  
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• NATIONALE PANNENKOEKDAG 
Volgende week vrijdag (22 maart) is het zover: de nationale 
pannenkoekdag. We zijn blij om te kunnen vermelden dat er genoeg 
pannenkoekenbakkers zijn. Nu zoeken we nog (oppas) opa’s en 
oma’s, die samen met hun klein kind(eren) een pannenkoek komen eten 
op school! Vrijdag is het vanaf 11:30 uur tijd voor pannenkoeken en 
gezelschapsspelletjes.  
  

• STAKING ONDERWIJS 
Vandaag, vrijdag 15 maart, is de landelijke stakingsdag van het onderwijs. Ondanks dat onze 
school vandaag gewoon open is en alle leerkrachten aan het werk zijn, vinden we wel dat er 
in het onderwijs geïnvesteerd moet worden. Als u als ouder dat ook belangrijk vindt, kunt u 
ook als ouder de petitie ondertekenen: 
https://www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/999538#bedankt 

 
• VERKOOP OUDE SCHOOLPLATEN 

Aan verbouwen, opknappen en schilderen gaat opruimen vooraf. Wij 
hebben o.a. een aantal oude schoolplaten die we willen gaan 
verkopen. In de link vindt u foto’s van de oude schoolplaten, zodat u 
de schoolplaten vast kunt bekijken. Binnenkort informeren we u hoe 
en wanneer we de verkoop gaan aanpakken. De schoolplaten op de 
foto’s zijn genummerd en de maat staat erbij vermeld. 
https://www.myalbum.com/album/Q3GqhxA87lua 

 
• BERICHT VAN BILLIE DE BEVER:  

Tips om je kinderen meer te laten bewegen  
✓ Kinderen gaan meer bewegen als ouders enthousiast zijn over 

buitenspelen, actieve spelletjes en gezond gedrag. 

✓ Kinderen die hun ouders zien bewegen, gaan dat zelf ook meer doen. 

✓ Kies een sport die je kind leuk vindt als hobby. 
✓ Samen bewegen is leuker dan alleen! Geef bijvoorbeeld eens een 

belevenis cadeau, zoals samen sporten. 
✓ Er zijn app 's die je kind uitdagen om meer te bewegen, zoals Troovie, 

Wokamon, Beweegkriebels (0-5 jaar) en/of Beweegplezier (4+). 
 

• SCHOOLVOETBAL 
Aanstaande woensdag is het schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8. Via de 
groepsleerkrachten is hier informatie over verstrekt. We wensen de kinderen die meedoen 
veel plezier en een sportief toernooi toe! 
 

• KLEDINGBOX 
De afgelopen periode heeft de ingeleverde kleding €5,70 opgebracht en hebben we in een 
jaar tijd totaal  €563,80 opgehaald. 
 

• AGENDA 
Datum Activiteit 

18 t/m 22 maart Week van de Kwinkkriebel  

19 maart Bezoek aan melkveehouderij groep 4 

20 maart Schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8 

21 maart Kangoeroewedstrijd (groep 3 t/m 8) Géén plusklas! 

https://www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/999538#bedankt
https://www.myalbum.com/album/Q3GqhxA87lua
https://www.troovie.nl/
https://www.wokamon.com/
https://www.huisvoorbeweging.nl/nieuw-de-app-beweegkriebels-en-de-app-beweegplezier-vanaf-4/
https://www.huisvoorbeweging.nl/nieuw-de-app-beweegkriebels-en-de-app-beweegplezier-vanaf-4/
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22 maart Nationale Pannenkoekendag i.s.m. Villa Putter (Kivido) 

25 t/m 29 maart Week van het geld 

25 maart Gastles over geld in groep 7 en 8  

26 maart Kijk en doepad groep 5 

26 maart Kidsraad 

27 maart  School op Seef groep 5 t/m 7 

28 maart Doekunst groep 7 en 8 

29 maart Groep 1/2a en 1/2b naar de melkveehouderij 

3 april Van peuter naar kleuterochtend vanaf 10:30 uur 

 
• ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 

Datum Activiteit 
16 maart Apenkooien voor kleuters in Westmaas van 16:00 tot 17:00 uur. 

Entree €5,00 Aanmelden beweegbureaumotiviteit@hotmail.com 
 

• BIJLAGEN 
o Verkeersregelaars gezocht voor de Avondvierdaagse! 
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