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Godsdienstige vorming 
 

Week 5 - - - 30 januari t/m 5 februari 

 

 

Thema: Gebeurt er al wat? 
 

Vertellingen: 

Een zoon wordt beter,  

Johannes 4: 46 - 54 

Een genezing op sabbat,  

Johannes 5: 1 – 18 

Jezus en de Vader, Johannes 5: 19 - 23 

 

 
Week 6 - - - 6 t/m 12 februari 

 

 

Thema: Wie lost dit op? 
 

Vertellingen: 

Vijf broden en twee vissen,  

Johannes 6: 1 – 15 

Storm op het meer, Johannes 6: 16 - 21 

Vragen aan Jezus, Johannes 6: 22 - 35 
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Nieuws vanuit Onderwijs 
 
Schoonmaakmoment 
 
Wat was het heerlijk binnenkomen vrijdagmorgen 20 januari! Het rook 

heerlijk fris en alles was lekker gesopt. Fijn dat een aantal ouders de moeite 

heeft genomen om een handje te komen helpen schoonmaken. Na een 

uurtje poetsen hebben we nog even samen gezellig koffie en thee gedronken 

in de aula. Iedereen die heeft geholpen, mede namens alle kinderen: 

 

 

 

 
 
 
 
 
Wijziging in de jaarplanning 
 
U had de datum wellicht al in uw agenda of op de kalender staan….vrijdag 24 

februari. Op deze dag hadden we de “Juffen en meesters dag”. Deze feestdag 

is (door allerlei organisatorische redenen) verplaatst naar : woensdag 17 mei, 

dat is de dag voor Hemelvaartsdag, de kinderen zijn daarna dus 2 dagen vrij! 

 
Even voorstellen 
 

Ik ben Lonneke van de Berkt. Vanaf maart ben ik fulltime de 

leerkracht van de Welpen en tot die tijd ben ik er al op de 

vrijdagen te vinden. Ik ben getrouwd met Maarten en moeder 

van Madelief (groep 5) en Olivier (groep 3), zij zitten ook op het 

Kindcentrum Koningin Juliana. Ik speel graag gezelschapsspellen, 

maak bij goed weer een fijne wandeling en ga met veel plezier 

op reis met mijn gezin.  
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Afgelopen jaren heb ik op verschillende basisscholen in de regio gewerkt bij 

de kleuters en in groep 3. Om de kinderen tijdens de eerste jaren op school 

te zien ontwikkelen en groeien en daar een onderdeel van te mogen zijn, vind 

ik dat het werk als leerkracht zo mooi maakt. 

Ik kijk er naar uit om nu op het Kindcentrum Koningin Juliana aan de slag te 

gaan en u/ jullie te ontmoeten.  

 
 
Kalender 

 

Woensdag 1 februari 

Ouderavond voor groep 3, vanaf 19.45 uur 

 

Donderdag 9 februari 

Start inschrijven voor de gesprekken, via Parro 

 

Vrijdag 10 februari 

Nieuwsbrief 12 

 

Vrijdag 17 februari 

Rapporten mee voor de groepen 3 t/m 8 

 

Week 8 en week 10 

Gesprekken n.a.v. de rapporten 


