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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 

Godsdienstige vorming 
 
Week 9 - - - 25 februari  t/m 3 maart  2019 

VOORJAARSVAKANTIE 

 

Week 10 - - - 4  t/m 10 maart 2019 

Thema: 

Vertellingen: 

 

 

Lied van de Week: 

 

Ik ben er voor jou 

De goede herder, Johannes 10 – 11 - 15 

De ware wijnstok, Johannes 15: 1 - 8 

Geen slaaf maar een vriend, Johannes 1: 9 - 15 

Lied 653: 5 & 6: ‘Gij zijt de wijnstok van het leven…’ 

                            ‘Gij zijt de herder ons gegeven…’ 

 

Week 11 - - - 4  t/m 10 maart 2019 

In de veertigdagentijd leven we met de kinderen toe naar het Paasfeest.  

Het thema dat we daarbij volgen is: ‘Pak mijn hand’. Het zijn woorden die Jezus 

misschien wel vaak gebruikt heeft: “Pak mijn hand, dan help ik je”. Ik help je uit je 

verdriet, je zorgen en je pijn. Pak mijn hand maar, dan breng ik je verder.  

De woorden ‘Pak mijn hand’ zijn een uitnodiging, een belofte. Maar je kunt ze 

ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze 

woorden gebruiken als een vraag. Misschien zelfs als een gebed: Pak mijn hand, 

laat me niet alleen. 
 

In deze periode horen we verhalen waarin Jezus de woorden ‘Pak mijn hand’ op 

die beide manieren zou kunnen zeggen. Hij steekt zijn hand uit naar mensen die 

het moeilijk hebben. Maar tegelijk horen we hoe Jezus zelf het moeilijk heeft.  

Er zijn mensen die hem naar het leven staan, uiteindelijk wordt hij zelfs 

gearresteerd en veroordeeld. Misschien heeft Jezus toen wel gebeden tot zijn 

Vader:  ”Pak mijn hand, laat me niet alleen”. 
 

Met Pasen vieren we dat God dat gebed verhoort. Jezus staat op uit de dood. 
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 

 

Thema: 

Vertellingen: 

 

 

Lied van de Week: 

 

 

Als je bang bent 

Op de vlucht, Johannes 10: 22 - 39 

Lazarus is ziek, Johannes 11: 1 - 27 

‘Kom  tevoorschijn!’, Johannes 11: 28 – 46 

 

Lied 536: 5 & 6: ‘Alles wat over ons geschreven is…’  

 

We beginnen  de veertigdagen tijd met een gezamenlijke opening met alle 

kinderen van de school op maandagmorgen  11 maart in ‘de Voorhof’. 

 

Fijne vakantie! 
Het weer wordt al weer mooier, de zon laat zich ook steeds meer zien. Het is 

langzaam voorjaar aan het worden. We wensen alle kinderen van ons 

Kindcentrum en hun ouders een hele fijne voorjaarsvakantie toe! Hopelijk treffen 

we elkaar op 4 maart allemaal weer! 

 

 

 
Lerarentekort 
 

In  de afgelopen weken werden we, en ook u, geconfronteerd met de problemen 

die er spelen in ‘onderwijs - land’. De griep sloeg toe onder het team, met als 

vervelend gevolg dat bijna alle groepen een dag thuis kwamen te zitten. Een 

vervelende maatregel, die we helaas moesten nemen omdat er absoluut geen 

invallers te krijgen waren. Hopelijk doet de vakantie niet alleen de kinderen goed, 

maar krijgen de juffen en meesters ook kans om ‘op adem te komen’. 
 

We danken u voor uw begrip. 

 
Afscheid 
 

Vandaag hebben de kinderen van groep 1/ 2 ‘kikkers’  

afscheid genomen van juf Annelies Langbroek. Ook als team  

hebben we dit afscheid niet ongemerkt voorbij laten gaan.  

Ook op deze plaats willen we juf Annelies bedanken voor  

haar werk en inzet op Kindcentrum Koningin Juliana!  

We wensen haar alle goeds toe en ook veel werkplezier op  

haar nieuwe school, ‘de Hoeksteen’ in Voorthuizen! 
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Welkom 
 

Na de vakantie verwelkomen we in groep 1/ 2 ‘kikkers’ juf Chantal Bolder. In een 

volgende nieuwsbrief zal zij zich (voor sommigen opnieuw) aan u voortsellen. 

 

We mochten een aantal nieuwe kinderen begroeten op  

Kindcentrum ‘Koningin Juliana’ 

In groep 1 ‘Eenden’ Noreen van Dolder  

Collin Nijmeijer 

Suus ten Wolde 

Benjamin van Lent  

Tess Davelaar   

In groep 1/ 2 ‘Vissen’ Teresa Zulfquar 

In groep 6 Anosh Zulfquar 

In groep 8 Maryam Zulfquar 

 

Jullie allemaal een goede tijd en veel plezier gewenst op onze school!  
 

 
Van de “luizenbrigade” 
  

 De schoolvakantie blijkt altijd een uitbraak – tijd van 

 hoofdluis. Doordat de kinderen in de  vakantie veel in 

 contact komen met andere kinderen. Controleert u uw 

 kind dus goed aan  het eind van de vakantie. 
 

 Mocht u bij uw kind hoofdluis of neten vinden, dan 

 vragen we u om uw kind te behandelen met speciale 

 luizenshampoo. En wilt u dit ook op de eerste 

 schooldag na de vakantie ook even op school melden?  
 

 In de eerste week na de vakantie worden alle 

 groepen (op verschillende dagen) weer 

 gecontroleerd. 
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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Kalender 

 

Week 9 

Voorjaarsvakantie 

 

Week 10 

Hoofdluiscontrole 

 

Maandag 11 maart 

Gezamenlijke opening in ‘de Voorhof’, onder schooltijd. 

 

Vrijdag 15 maart 

Rapport mee voor groep 3 

Nieuwsbrief 13 

 

Week 12 

Voortgangsgesprekken voor groep 3 

 

 

 

 

Ingekomen stukken: 
 

Hierbij treft u een aantal (informatie)bijeenkomsten aan die mogelijk interessant 

voor u zijn (dit is uiteraard geheel vrijblijvend):  

 

Wanneer: De Voorhof – 18 maart 16.00u 

Doelgroep: Brussen groep 8 – 12 jaar  

Deze groep is speciaal voor kinderen die opgroeien met een broer of zus met een 

beperking zoals Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of ADHD, een chronische ziekte of 

verstandelijke beperking. Die beperking heeft gevolgen voor het hele gezin: voor de 

ouders maar ook de broers of zussen (Brussen).  

Een bijzondere broer of zus In de brussen groep praat je met elkaar over hoe het voor 

jou is om zo'n broer of zus te hebben. Je doet samen leuke dingen. Je kunt vragen stellen 

aan andere brussen of aan de begeleiding.  

Wat we allemaal bespreken Leuke en moeilijke kanten van je broer of zus Negatieve 

en positieve gevoelens over je broer of zus Omgaan met de situaties thuis Wat vertel je 

aan je vrienden en vriendinnen? Hoe zorg je goed voor jezelf?  

Informatie Start 18 maart 2019, 8 bijeenkomsten 16.00 – 17.00 De Voorhof, Nico 

Bergsteijnweg 139, Woudenberg Aanmelden: j.willems@dekleineschans.nl 
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Ingekomen stukken (2): 
 

Wanneer: De Camp – 10 april vanaf 09.00u  

Onderwerp: Autisme Belevingscircuit in de week van Autisme  

Wilt u uw inzicht in autisme vergroten? Volg het Autisme Belevingscircuit van  

Ontdek Autisme. In 50 minuten ervaart u wat een intense prikkeling van de zintuigen 

met u doet en hoe u reageert als de omgeving niet aansluit bij uw eigen manier van 

denken. Dit confronteert u met uw eigen denkpatronen en opvattingen.  

Door het Autisme Belevingscircuit krijgt u een indruk van de impact die autisme heeft op 

het dagelijks functioneren van mensen. Het circuit werkt als een eye-opener. Met tien 

korte opdrachten simuleren we een andere vorm van waarneming en 

informatieverwerking. Ontdek wat wel en niet werkt en voel uw eigen behoeften.  

 

Praktijk en theorie  

Elke opdracht in het circuit geeft een indruk van hoe mensen met autisme de wereld 

ervaren. Het circuit laat zien hoe lastig het is als de omgeving niet aansluit bij uw eigen 

manier van denken. Wij koppelen uw ervaringen tijdens het circuit aan theoretische 

invalshoeken. Met voorbeelden van onze ervaringsdeskundige trainer brengen we dat 

terug naar de praktijk van alledag.  

 

Praktische informatie  

Het Autisme Belevingscircuit is geschikt voor professionals uit de zorg en onderwijs en 

ook ouders, partners, broers en zussen van mensen met autisme zijn van harte welkom. 

Maar ook voor het bedrijfsleven, wijkteams, bestuursleden, verenigingen en 

ouderinitiatieven kan deelname interessant zijn. We gaan praktisch en doelgericht aan 

de slag, in een ontspannen sfeer.  

 

Opgeven is noodzakelijk  

Er zijn op woensdag 10 april 6 rondes van 50 minuten: 9.00 uur / 10.00 uur / 11.00 uur / 

13.00 uur / 14.00 / 15.30. Iedere ronde biedt plaats aan een beperkt aantal deelnemers.  

Opgeven kan door een e-mail te sturen naar info@dekleineschans.nl onder vermelding 

van Autisme Belevingscircuit. Geef in uw mail aan:  
 

Naam  

Adres  

Telefoonnummer  

Organisatie (indien van toepassing)  

Gewenste ronde tijd  
 

We zien uit naar uw deelname en hopen op een indrukwekkende ervaring!  

Hartelijke groeten namens het team van De Kleine Schans,  

 

Sebastiën Talma en Jessica Willems 
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Ingekomen stukken (3):  
 

 
 
Voorlezen aan je kind van 0 en 1 jaar versterkt de band 

BoekStart Babyfestijn bij de Bibliotheek Eemland 
 

Zaterdag 2 maart om 11:00 uur organiseert de Bibliotheek Eemland het gratis BoekStart 

Babyfestijn in alle vestigingen. Tijdens het BoekStart Babyfestijn leer je alles over 

voorlezen aan baby’s, want voorlezen aan baby’s is belangrijk. 
 

Om 11.00 uur start de workshop Voorlezen aan baby’s in de vorm van een interactieve 

babyquiz. Met deze quiz zijn er leuke prijzen te winnen. BoekStart Babyfestijn is een 

leuke en leerzame ochtend, waar ouders van jonge baby’s handige tips krijgen over 

voorlezen en zich bewust worden van het belang van voorlezen aan baby's.  
 

Waarom voorlezen? 

Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de band 

met je baby. Je kunt dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Baby’s kunnen 

meer dan je denkt. Al in de buik luistert je baby naar je stem. In het eerste jaar 

ontwikkelt een kind zich snel en leert het veel nieuwe dingen. Uit onderzoek blijkt dat 

voorlezen loont: kinderen die al voordat ze acht maanden oud zijn worden voorgelezen, 

scoren later hoger op taal. 
 

BoekStart 

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én 

ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de 

gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een 

voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben. 

Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes 

vertellen en ernaar luisteren, versterken bovendien de band tussen ouder en kind. 

 

Alle ouders met baby’s van 0 en 1 jaar zijn welkom bij het BoekStart Babyfestijn op 

zaterdag 2 maart, in een van de vestigingen van de Bibliotheek Eemland (Amersfoort, 

Baarn, Bunschoten, Hoogland, Leusden, Vathorst en Woudenberg). En natuurlijk ook 

ouders die binnenkort een kindje verwachten. 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rick van den Dungen, bereikbaar via 

(033) 463 19 14. Meer informatie over de Bibliotheek Eemland vindt u op 

www.bibliotheekeemland.nl 

  

http://www.bibliotheekeemland.nl/
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Ingekomen stukken (4):  
 
 

 
 

Wanneer: 4 april 2019, De Flint Amersfoort, Afaszaal 19.30 uur tot 21.00 

Lezing: De school een minisamenleving 

 

Een lezing door Bram Orobio de Castro 

Kinderen leren op school veel meer dan alleen lezen en rekenen. De school is een kleine 

samenleving waar je ook met elkaar leert samenwerken en samenleven. Samenleven op 

een school gaat niet altijd vanzelf, het lukt op de ene school beter dan op de andere en 

zelfs in de ene groep beter dan de andere. 
 

Om het samenleven zo goed mogelijk te laten verlopen zijn ouders, onderwijs- en 

zorgprofessionals op zoek naar manieren om het gedrag op school zo vorm te geven dat 

sociale problemen als, eenzaamheid, pesten en agressie kunnen worden voorkomen. 
 

In deze interactieve lezing worden wij op de hoogte gebracht van dat wat werkt en wat 

we het beste kunnen doen om de sociale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. 

Gedurende de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen, na afloop van de lezing 

wil Bram je graag ontmoeten in de foyer van de Flint. 

 

Iets meer over Bram, onze spreker 

Bram Orobio de Castro is hoogleraar experimentele ontwikkelingspsychopathologie aan 

de Universiteit Utrecht, waar hij onderzoek doet naar de ontwikkeling, preventie en 

behandeling van gedragsproblemen. Bram promoveerde in 2000 aan de VU, ontving in 

2004 een VENI en in 2015 een VICI van NWO en is nu projectleider van o.a.: Wat Werkt 

Tegen Pesten? (NRO), Werkzame elementen in de behandeling van externaliserend 

gedragsproblemen (ZonMW), Virtual Reality behandeling van gedragsproblemen (NWO), 

en effectstudies naar ouder- en kindgerichte interventies. 

Bram is daarnaast voorzitter van de commissie psychosociale en pedagogische 

interventies van de Databank Effectieve Jeugd Interventies (NJI/DEI). 

Aanmelden kan via: www.eventbrite.nl/e/tickets 

 

http://www.eventbrite.nl/e/tickets

