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Afsluiting Inrichten van je eigen 

omgeving 

Afgelopen donderdag hielden we een kleine tentoonstelling 

om ons Jeeloproject ‘Inrichten van je eigen omgeving’ af te 

sluiten. In alle groepen was het werk van de kinderen te 

zien. In de hogere groepen waren er verschillende 

toelichtingen te lezen of te scannen met een QRcode. Fijn 

dat zoveel ouders een kijkje kwamen nemen! Voor groep 6b 

is de tenttonstelling deze week nog. 

 

 

Formatie 

Al langere tijd zijn we bezig met de formatie voor komend schooljaar. Elk jaar weer een 

flinke puzzel……… 

Hoewel het aanvankelijk een makkelijke puzzel leek, zijn er toch ook dit jaar weer wat 

onverwachte hobbels. 

Eén van de hobbels is het formeren van de groepen 3 en 4 voor komend schooljaar. We 

hebben onderzocht of het mogelijk was om ook voor deze groepen over te gaan naar 3 

combinatiegroepen, net als bij de kleuters. Toch is hier op dit moment onvoldoende 

draagvlak voor. Dat betekent dat we voor komend jaar in team 3/4 de volgende groepen 

gaan formeren: een groep 3, een groep 4 en een combinatiegroep 3/4. Ouders van de 

kinderen in de huidige groepen 2 en 3  zullen komende week hierover meer informatie 

ontvangen via Social Schools.   

Godsdienstige vorming 

Bij de kleuters vertellen we vanuit de Prentenbijbel. De 

Prentenbijbel is een dik prentenboek vol Bijbelverhalen geschreven 

in eigentijdse, kindgerichte taal. Deze week: De eerste 

christenen. De discipelen vertellen aan alle mensen de goede 

boodschap en doen ook veel wonderen en maken zieken weer 

beter. Hierdoor luisteren heel veel mensen naar hen en steeds 

minder mensen luisteren naar de Joodse leiders. Ze verbieden de 

discipelen om nog langer erover te praten. Maar ze luisteren niet 

en gaan door met het mooie werk dat Jezus is begonnen. De 

Joodse leiders worden boos op hen en zetten ze in de gevangenis. Maar niets houdt de 

boodschap tegen. Als ze weer uit de gevangenis zijn gaan ze gewoon door met hun werk. 

Zo ontstaan de eerste christenen. (Volgers van Christus) 
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Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Kind op 

Maandag. 

Deze week: Kom maar op! De reus Goliath daagt de Israëlieten uit 

om te vechten. Niemand durft, maar David gaat hem met zijn slinger 

tegemoet. Bijbel: 1 Samuel 17: 1-58 en Psalm 27. 

 
 

Positive Behaviour Support 

Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. Voor lang 

niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van hen verwacht 

wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen en wordt goed gedrag 

aangeleerd. 

Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal. 

Hiernaast kunt u de regel lezen die deze periode aan de orde komt: 

Begin pas met eten en drinken als juf/meester het zegt.  

 

Dat lijkt misschien een beetje raar maar de afspraken bij het eten een 

drinken zijn als volgt:  

 

- er is gelegenheid voor gebed 

- we starten gezamenlijk 

- we eindigen gezamenlijk 

- onder het eten blijven we op onze plaats 

- we eten met de mond dicht 

- we eten netjes 

- we ruimen onze spullen en tafel weer keurig op 

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

 
Welkom 

     Bij de peuters is vorige week Dario komen spelen. Gezellig dat je  

   er bent en we hopen dat jij je snel thuis zult voelen bij ons op het 

kindcentrum. 

 
 

Jeeloproject Veilig helpen 

Vanmorgen zijn we gestart met het laatste 

Jeeloproject van dit schooljaar: Veilig Helpen. Bij 

de opening van dit project stonden verschillende 

hulpdiensten op het plein en rond de school 

waarbij de leerlingen een kijkje konden nemen. Zo 

konden we allemaal in de brandweerauto, 

politiewagen en de auto van het Rode Kruis een 

kijkje nemen. Ook de ambulance was van de partij 

maar vlak voordat alle groepen deze bekeken 

hadden, moesten ze uitrukken wegens een 

melding. Met zwaailichten en sirene vertrokken zij 

van de parkeerplaats.  
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