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De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 

Lied voor de veertigdagentijd en Pasen 2019 
 

Jezus ging op weg naar het feest dat Pasen heet. 

Hij vertelde onderweg dat God mensen niet vergeet. 

Hij zei: “Pak mijn hand, dan help ik jou. 

Pak mijn hand, een nieuw begin. 

Pak mijn hand, ik blijf je trouw 

en geef je leven zin”. 

 

Donker was de nacht en het kruis kwam dichterbij. 

Jezus bad om kracht en Hij riep: “God, helpt U mij?” 

Hij vroeg: “Pak mijn hand en houd mij vast. 

Wees mijn herder in gevaar die voor eeuwig op mij past.  

Maak vandaag mijn woorden waar”. 

 

Pak mijn hand, dan help ik jou. 

Pak mijn hand, een nieuw begin. 

Pak mijn hand, ik blijf je trouw 

en geef je leven zin. 

 
Erik Idema 

 

 
Godsdienstige vorming 
 
Week 12 - - - 18 t/m 24 maart 2019 

Thema:  

Vertellingen: 

 

 

Lied van de Week: 

Help, help, hoera! 

Weg met hem!, Johannes 11: 45 – 57 

Maria zalft Jezus, Johannes 12: 1 – 11 

De intocht, Johannes 12: 12 – 19 

Lied 551: ’Hosanna, hosanna…’ 

 



inspireren     |     motiveren     |     verantwoordelijk zijn 

 
 

 

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

 
 
Week 13 - - - 25 t/m 31 maart 2019 

Thema: 

Vertellingen: 

 

 

Lied van de Week: 

Moet het echt? 

Over wat komen gaat, Johannes 12: 20 – 36 

Aan tafel, Johannes 13: 1 – 20 

Judas, Johannes 13: 21 – 30 

In de komende weken leren we liederen voor de 

Paasviering 
 
 

Kijkmoment 
 

Op woensdag 20 maart mogen de kinderen hun werk (en al het andere wat ze 

belangrijk vinden…) laten zien aan papa, mama, opa, oma….  en wie er maar wil, 

komen kijken. Van 12.30 – 13.00 uur staan de deuren van de school wijd open om 

samen met de kinderen naar hun werk te komen kijken! 

 

Eindfilm groep 8 
 

Groep 8 is druk bezig met de voorbereidingen voor de opnames van de eindfilm. 

Daarvoor zijn we nog hard op zoek naar: 
 

 5 uniformen voor een politieman of politievrouw (petten, accessoires etc.) 

 verhuisdozen 

 schoenendozen 

 (nep) sieraden: goud, zilver, parels etc.… 

 

Mocht u ons kunnen helpen, dan kunt u ons mailen naar:  kj.groep8@pcogv.nl  

of kom de spullen bij ons brengen in het lokaal van groep 8 (op de eerste 

verdieping). 

 

Alvast hartelijk bedankt! 

De leerkrachten en kinderen van groep 8 

 

Nieuwsbrief nieuwe stijl: 
 

De oudste kinderen uit elk gezin hebben donderdag een brief meegekregen met 

informatie over het aanmelden voor de nieuwsbrief nieuwe stijl. Ouders moeten 

zich hier opnieuw voor aanmelden op www.kindcentrum-koninginjuliana.nl  

 

mailto:kj.groep8@pcogv.nl
http://www.kindcentrum-koninginjuliana.nl/
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Nieuws van de MR: 
 

De derde vergadering van het jaar stond in het teken van het 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de begroting. 
  

Het SOP is een plan dat door de school wordt opgesteld voor passend onderwijs. 

Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden 

aan kinderen. Het unitonderwijs kwam tijdens de bespreking aan bod en de 

ontwikkelpunten voor school zijn in kaart gebracht. Het team zal hiermee aan de 

slag gaan, en het unitonderwijs zal in de  loop van het schooljaar wederom 

geëvalueerd worden.  
 

De begroting van de school van het schooljaar 2019 is uitgebreid toegelicht door 

de directeur. 
 

Andere onderwerpen die we besproken hebben tijdens de vergadering zijn de 

verdeling van de werkdrukgelden, het luizenpluisprotocol, de personele 

bezetting en communicatie tussen school en ouders.  
 

In een paar klassen is een hulpouder actief, dit wordt als zeer positief ervaren 

door de ouders. Tevens neemt de hulpouder de docent werk uit handen door 

een appje of mailtje met informatie / hulp te sturen naar alle ouders. Het zou 

mooi zijn als dit in elke klas geregeld kan worden.  

 

 

Kalender 

 

 

Maandag 18 t/m woensdag 20 maart 

Voortgangsgesprekken voor groep 3 

 

Woensdag 20 maart  

Kijkmoment van 12.30 tot 13.00 uur  

 

Vrijdag 29 maart 

Nieuwsbrief 13 

 

 

 

 

 

 

 



inspireren     |     motiveren     |     verantwoordelijk zijn 

 
 

 

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging! 

Ingekomen stukken: 
 

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

voor u zijn (dit is uiteraard geheel vrijblijvend):  

 

 

Jacob Musical 

 

Kom kijken en luisteren naar het verhaal van Jacob. U bent van harte uitgenodigd 

op de onderstaande data – locatie De Voorhof, de toegang is gratis. Een aantal 

leerlingen van het Kindcentrum Koningin Juliana speelt mee in deze musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingekomen stukken (2): 
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    Bloemin – Schoolvoetbal toernooi  

 

 

De wedstrijden zijn op:  dinsdag 9 april voor groep 3 & 4 

 woensdagmiddag 10 april voor groep 1& 2 

 woensdag 10 april voor groep 5 & 6 

 donderdag 11 april voor groep 7 & 8 

 

Wil je meedoen?  Geef je dan zo snel mogelijk op via: www.vvwoudenberg.nl  

       Opgeven moet vóór maandag 1 april  (dit is geen grapje ) 

 

 
Ingekomen stukken (3): 
 

 

Helpt u ons het aanbod van De Kleine Schans te verbeteren? 

  

Ouderschap is voor velen een bron van geluk, maar het kan ook erg lastig zijn en brengt 

soms moeilijkheden met zich mee. Het sociaal team van Coöperatie De Kleine Schans 

staat klaar om gezinnen hierbij te helpen en te ondersteunen.  
 

En dat willen we graag goed doen. Daarom willen we ons aanbod zo goed mogelijk laten 

aansluiten op de behoeften van de gezinnen. Om hier een stap in te zetten, doet 

Suzanne de Haan vanuit haar opleiding HBO Toegepaste Psychologie onderzoek. 
 

Heeft u een kind op de basisschool? Dan kunt u een bijdrage leveren aan het onderzoek! 

We vragen alle ouders van basisschoolgaande kinderen een vragenlijst in te vullen. Het 

invullen is anoniem en zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. 
 

Via deze link komt u bij de vragenlijst: 

https://www.thesistoolspro.com/goto/dekleineschans 
  

Heeft u na het invullen van de vragenlijst het idee dat De Kleine Schans ook iets voor u 

kan betekenen? Of kunt u misschien iets voor ons betekenen? Laat dan uw 

contactgegevens achter. Dit kan aan het einde van de vragenlijst. De Kleine Schans 

neemt dan contact met u op. 
  

Heeft u vragen over het onderzoek? 
  

Neem dan gerust contact op met Suzanne. Zij helpt u graag. U bereikt haar via haar  

e-mailadres: s.dehaan@dekleineschans.nl. 

 

 

http://www.vvwoudenberg.nl/
https://www.thesistoolspro.com/goto/dekleineschans
mailto:s.dehaan@dekleineschans.nl
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Ingekomen stukken (4): 
 

 

KIES groep 

 

Deze KIES groep (Kinderen In Echtscheiding Situaties) is voor kinderen van 8 tot 12 

jaar waarvan de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Een (echt) scheiding 

tussen de ouders is voor alle gezinsleden een heftige gebeurtenis. Voor kinderen 

kan dit gevolgen hebben voor hun gevoel van eigenwaarde, voor schoolprestaties 

en later bij het krijgen van een eigen relatie. 

 

Wat leren kinderen tijdens de KIES groep? 

De twee begeleiders van de groep creëren voor de kinderen een veilige 

groepssituatie, waar ruimte en aandacht is voor gevoelens. Kinderen kunnen na 

de training beter aangeven wat ze vinden en willen. Door creatieve opdrachten en 

spel leren ze praten over wat ze moeilijk vinden. Ook horen ze hoe andere 

kinderen omgaan met de scheiding. 

 

Informatie en aanmelden 

Startdatum:  woensdag 8 mei – 8 bijeenkomsten van 14.30 tot 16.00 uur 

De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139 te Woudenberg 

Aanmelden kan via: j.willems@dekleineschans.nl 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.willems@dekleineschans.nl

