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Bijbelverhalen 
 

Week 07 (14/02 – 18/02) – Ik zie je wel 

Marcus 5: 1-43 

Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus 

is: de zoon van de Allerhoogste God. Jezus verjaagt de geest die 

de man in zijn greep heeft. Als ze daarna weer naar de overkant 

van het water gaan, komt Jaïrus bij Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn 

dochter wil genezen. Onderweg is er een vrouw die Jezus aanraakt 

en geneest. Jezus ziet en helpt iedereen – zelfs de dood houdt hem 

niet tegen.  

 

Week 09 (28/02 – 04/03) – Je hebt genoeg 

Marcus 6: 6b – 44 

De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets 

mee te nemen; er zal voor hen gezorgd worden. Als koning Herodes 

hoort wat er over de Messias verteld wordt, schrikt hij. Hij is bang 

dat het Johannes de Doper is, die hij heeft laten ombrengen. In het 

laatste verhaal van deze week horen we hoe Jezus vijf broden en 

twee vissen deelt met duizenden mensen. Er is voor iedereen 

genoeg! 

Social Schools 
 

Op school zijn we voor de vakantie gestart met Social Schools. Via 

Social Schools communiceren we met onze ouders. Voor de 

opvang gaan we hier nog niet mee starten. Op dit moment zijn er 

(voor de hele stichting) gesprekken gaande om te starten met een 

nieuw administratiesysteem voor de opvang. Over een maand of 

twee zou daar meer duidelijkheid in moeten komen. Als wij nu 

zouden starten met Social Schools voor de opvang, dan zou dat 

kunnen betekenen dat we, als het nieuwe administratiesysteem er 

is, de hele werkwijze van Social Schools weer moeten aanpassen. 
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Agenda 
 

Februari: 

18-2: Rapport gaat mee 

21-2 t/m 25-2: 

Voorjaarsvakantie 

 

Maart:  

7-3: Voorstelling groep 5, 

6 en groep 1 en 2 

10-3: Nieuwsbrief komt uit 

17-3: Studiedag, alle 

kinderen zijn vrij 

21-3: Leerlingenraad 

24-3: Maandsluiting groep 

3 

30-3: Juf Buurma viert 

haar verjaardag in groep 3 

31-3: Nieuwsbrief komt uit 
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In overleg met de ICT-er van onze stichting hebben we besloten eerst nog even op de huidige manier te 

communiceren. Mocht er duidelijkheid zijn in de keuze voor het administratiesysteem, dan gaan we over 

naar Social Schools voor de opvang. 

Aangezien we voor school alles communiceren via Social Schools, gaat ook de nieuwsbrief veranderen. 

De stukjes van de groepen zullen eruit verdwijnen. Elke groep stuurt regelmatig een bericht via Social 

Schools over waar ze mee bezig zijn, op deze manier houden ze u als ouder op de hoogte van het reilen 

en zeilen in de groep. Op termijn zal de nieuwsbrief misschien ook minder vaak verschijnen, omdat de 

meeste berichten via Social School gecommuniceerd kunnen worden.   

Waar zijn we als kindcentrum mee bezig?  
 
Een vorige keer heb ik al verteld over onze zoektocht naar een nieuwe rekenmethode. Op dit moment 
hebben wij de keuze gemaakt voor de methode Getal & Ruimte. Dit is een methode die goed bij onze school 
en visie past. We gaan de materialen aanschaffen en zullen het komende half jaar toe gaan werken naar 
een goede overstap naar deze methode.  
Een andere ontwikkeling die ingezet is, is het herinrichten van de schoolbibliotheek. We hebben de 
bibliotheek weer aantrekkelijk gemaakt, alle boeken zijn weer goed geordend en we hebben veel nieuwe 
boeken aangeschaft. Voor de aanschaf van nieuwe boeken hebben we gekeken naar de onderwerpen die 
bij Blink (onze methode voor de wereldoriënterende vakken)  worden behandeld. Over alle onderwerpen 
zijn nu leuke interessante boeken te vinden die de kinderen kunnen gebruiken bij het maken van verslagen 
en presentaties.  
Op dit moment zijn de Cito toetsen net weer afgenomen bij de kinderen. We weten nu waar de kinderen 
staan en analyseren alle uitkomsten om ons onderwijs zo aan te passen dat we goed aansluiten bij de 
kinderen. Als team overleggen we over de resultaten en bespreken we welke schoolbrede en groep 
gebonden acties we in gaan zetten.  
Volgende week gaan de rapporten mee met de kinderen. Als team hebben we het rapport eens goed 
bekeken en aangepast waar we dat nodig vonden. U zult dus merken dat het rapport er dit keer heel anders 
uitziet. We denken dat we hiermee een goed overzicht kunnen geven van wat de kinderen allemaal doen 
op school.  

Nieuws van de Speulstee 

De afgelopen weken stond het thema “Puk en ik lezen een boek” nog centraal. Maandagochtend zijn we 
met de peuters naar de bibliotheek in Valthermond geweest om boeken in te leveren en weer nieuwe uit te 
zoeken. Daar werden we ook voorgelezen door de mevrouw van de 
bibliotheek, extra leuk! 

Dinsdagochtend zijn we naar de poppenvoorstelling geweest van 
Jinky’s MikMak. Daarbij stond het prentenboek van het jaar centraal: 
“Maar eerst ving ik een monster.” Gelukkig niet heel spannend, maar 
wel heel lachwekkend. De voorstelling was interactief, de kinderen 
mochten Bennie helpen om monsters te vangen door ze in een 
schepnet te gooien. En het bed van Bennie bleek een trampoline te 
zijn, dat moest natuurlijk getest worden door de kinderen.  

Ondertussen hebben we geleerd dat er in een boek woorden staan, 
die uit letters bestaat. Met een stuiterbal in een bakje hebben de 
kinderen de eerste letter van hun voornaam geverfd. Ook leerden 
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we een liedje over de bijbel; “het allerbeste boek, dat er maar bestaat.” Die wordt veelvuldig gezongen door 
de kinderen tijdens het spelen, dat klinkt heel gezellig! 

 

Nieuws van Rehokids 
 
Afgelopen weken stonden bij ons in het teken van de Nationale 
voorleesdagen. We hebben een creatief verhaal gemaakt samen en we 
hebben gekeken in het zwerfboekenstation van de peuters en over die 
boeken gepraat. Als afsluiter van de Nationale voorleesdagen hebben we 
geknutseld met boeken. Zo zijn er mooie boekenegeltjes gemaakt en 
geheime boeken waar je iets in kunt verstoppen. Erg handig!  

Nieuws uit groep 1 en 2 
 
Deze maand werken we over het thema gezondheid. Juf Piening heeft voor 
ons een mooie thematafel in de gang gemaakt. De kinderen hebben ideeën ingebracht voor de speelzolders 
en één zolder is een ziekenhuis geworden en de andere zolder een wachtkamer voor de tandarts, huisarts 
of dierenarts. Deze week krijgen de kinderen een tandenborstel en een mini tube tandpasta mee naar huis. 
Toevallig zagen we deze week een ambulance in de straat met een patiënt 
die opgehaald werd. De kleuters vonden dit interessant en ze bedachten dat 
het leuk zou zijn om voor de zieke persoon een tekening te maken. De klank 
aa en a staat centraal en met de letters die we al kennen kunnen we zo met 
letters spelen en een woord maken. Bij de kleuters (zeker in groep 2) leg je al 
een hele belangrijke basis voor het leren lezen in groep 3. Om te kunnen lezen 
in groep 3 is het belangrijk dat de kinderen klanken leren herkennen. De letters 
als symbool leren ze wel, maar ze hoeven ze niet allemaal te kennen. Wat is 
dan een klank? Spel maar eens het woord boom: b – oo – m. We zeggen in 
de kleuterklas dus niet: het woord bestaat uit bee, twee keer de oo en de em. 
We noemen het klanken en zeggen het zoals je leest: buh – oo(oo) – 
m(mm).Kleuters leren de klanken in woorden te hakken en te plakken. Dus 
als ik b-oo-m zeg weet de kleuter dat ik het woord boom bedoel. Met het 
hakken en plakken leren de kinderen ook de klank ergens in het woord te 
benoemen. Bijvoorbeeld boom begint met de b, in het midden hoor je de oo 
en aan het einde de m. Letters zie je overal terug in de kleuterklas en in je omgeving. Zo leren de kinderen 
met welke letter een woord begint. Bijvoorbeeld door materiaal in de klas te zoeken dat met de s begint. 
Groep 1 is momenteel aan het tellen met voorwerpen op een rij en voorwerpen die in een groep liggen. De 
eerste prachtige tekeningen met wasco en stift door groep 1 en 2 van ambulances en ziekenhuizen zijn al 
gemaakt. Met vouwen heeft groep 2 dokterskleding gemaakt.  Het thema heeft nog vele leuke dingen in 
petto. Via Social Schools komen er volgende week nog foto’s.  
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