
   
 

 
 
 
 

 

Inhoud       –  
 

• Godsdienstige vorming 

• Nieuws onderwijs - Kijkmoment voor ouders 

• Nieuws BSO – thema Wereldreis/thema Holland 

• Kalender 

 

                                                           Lichtpuntjes 

 

God, 

Wij danken u 

voor lichtpuntjes in deze veertig dagen 

van inkeer en bezinning, 

voor momenten waarop we 

van het uitzicht mogen genieten 

op uw toekomst die zal doorbreken 

en hier en daar al zichtbaar is. 

Houd de herinnering in ons wakker 

aan uw inzet en liefde 

voor deze wereld, voor ons, 

mensen, die u zo vaak in de steek laten 

door de onzorgvuldige manier 

waarop we met elkaar 

en met uw schepping omgaan. 

Houd ons in het oog 

ook als wij u uit het oog verliezen. 

Open onze ogen 

voor wat er werkelijk toedoet, 

en geef dat wij uw liefde 

en inzet voor ons 

weerspiegelen in liefde en inzet voor elkaar. 

Help ons op u gericht te zijn, 

zodat ons doen en laten 

iets laten zien van uw bedoeling 

toen u ons tot leven riep.  

 

Christien Duhoux – Rueb 
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Godsdienstige vorming 
 

Week 9 - - - 27 februari t/m 5 maart    Voorjaarsvakantie 

 

 

Week 10 - - - 6 t/m 12 maart 

 

Thema: Voor of tegen? 
 

Vertellingen: 

Het besluit om Jezus te doden, 

Johannes 11: 45 – 57 

De zalving in Betanië, Johannes 12: 1-11 

Intocht in Jeruzalem, Johannes 12: 12- 19 

 

 
Week 11 - - - 13 t/m 19 maart 

 

 

Thema: Hoe groot ben jij? 
 

Vertellingen: 

Als een graankorrel, Johannes 12: 20 - 36 

Elkaar dienen, Johannes 13: 1 - 20 

Judas, Johannes 13: 21 - 30 
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Nieuws vanuit Onderwijs 
 
 
Kijkmoment voor ouders 
 
De eerste woensdag na de vakantie staat, woensdag 8 maart, staat het 

‘Kijkmoment voor ouders’ op de kalender. 

 

Wat houdt dit ‘Kijkmoment’ eigenlijk in?  

 

We stellen ouders/ verzorgers in de gelegenheid om een poosje in de klas van 

uw kind te komen kijken.  

 

Hoe gaat dit nu in de praktijk: 

 

In de klas van uw kind staan een aantal stoelen klaar. Vanaf 09.00 uur mag u 

de school binnenlopen. Even door het raam of de open deur kijken of er een 

stoel leeg is in het lokaal van uw kind, zo ja dan gaat u zachtjes naar binnen 

en gaat u zitten en volgt de les. Dit kan tijdens een instructiemoment zijn, 

tijdens de kring,  een verwerking of bij een spel les… We volgen als school ons 

gewone rooster. Denkt u “ik heb het wel gezien..” dan verlaat u weer zachtjes 

de klas. U hoeft niet te groeten bij binnenkomst of vertrek, want dat werkt 

onnodig storend. Zijn alle stoelen bezet, in de klas waar u voor komt, dan 

kunt u eventueel naar het lokaal van uw andere kind(eren) of u wacht even 

op de gang of u komt op een later moment terug. 

 

De school is open voor ‘kijk ouders’  vanaf 09.00 uur tot 12.15 uur.  

De eindtijd is ingesteld zodat elke leerkracht rustig met de groep de dag kan 

afsluiten. 

 

Een klein punt van aandacht:  

 

Dit kijkmoment is alléén voor ouders/ verzorgers! Kleine broertjes en zusjes 

zijn op dít moment NIET welkom. 
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Nieuws vanuit BSO 
 
Thema Wereldreis – Thema Holland 
 
De BSO is na de kerstvakantie met de kinderen meteen vertrokken op 

wereldreis! In Nederland hebben we onze paspoorten gemaakt waarna we 

zijn vertrokken naar Frankrijk! 

In Frankrijk zijn heerlijke crêpes gegeten met gekleurd beslag. In Spanje 

hebben we tapas en waaiers gemaakt. Door naar het continent Afrika waar 

we gehaktballetjes aten en maskers maakte. Japan heeft gezorgd voor 

prachtige bloesem en mooie origami. Op de Noordpool waren sneeuwpopjes 

en ijsberen. In de laatste week voor de voorjaarsvakantie gingen we nog naar 

Engeland!  Na Engeland is het tijd voor een mooi Hollands thema, we gaan 

namelijk genieten van het thema 'op de boerderij!' 
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Kalender 

 

Week 9 

Voorjaarsvakantie 

 

           Week 10  

           Hoofdluiscontrole 

            

           Woensdag 8 maart 

Kijkmoment voor ouders 

 

Vrijdag 17 maart 

Nieuwsbrief 14 
 
 
 

 

 


