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Donderdag 18 februari 2021

Bijbelverhalen voor de komende weken

Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 12 maart): Voelen
Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel
of verstand volgen. Grenzen aanvoelen, nabijheid of
afstand.
Bijbel: Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9); Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15); Tien melaatse
mannen (Lucas 17, 11-19); Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12, 9); De blindgeborene (Johannes 9);
Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28).

We zijn ontzettend blij met de flexibiliteit van onze AC. Zij
kijken met ons mee naar een andere invulling van de geplande
activiteiten. De Valentijnsdisco kon helaas niet doorgaan. De
leerlingen hebben vorige week allemaal een attentie met uitnodiging gekregen vanuit de AC en vandaag was er in elke klas
een bingo.
Via deze weg willen wij de AC bedanken voor hun inzet.

Week 11 en 12 (15 t/m 26 maart): Kiezen
Inhoud: Keuzes maken, beslissingen nemen, knopen doorhakken; oordelen en veroordelen; besluiteloosheid, nonchalance of betrokkenheid.
Bijbel: Kiezen wat je zult doen (Matteüs 7, 13-20); Het grote
feest (Matteüs 22); Tien bruidsmeisjes; Twee groepen (Matteüs 25); Palmzondag (Matteüs 21).

Buitenspeelapp
Corona maatregelen

Als team hebben we gekeken hoe wij ons onderwijs zo goed
en veilig mogelijk willen en kunnen inrichten voor onze leerlingen en voor onszelf. Enkele ouders hebben n.a.v. onze berichtgevingen gereageerd en daar waar mogelijk hebben we
deze feedback meegenomen in onze aanpak.
Wij stellen het op prijs wanneer u ideeën, suggesties en/ of tips
heeft, u contact opneemt met de directie.
Alvast bedankt daarvoor.

Cito

Op donderdag 4 maart starten wij met het afnemen van de
Citotoetsen vanaf groep 3.
In de week van 19 maart worden de laatste toetsen afgenomen
en gaan de leerkrachten de resultaten analyseren. Wanneer de
leerkracht iets opmerkt in de resultaten van uw kind kan het
zijn dat de leerkracht contact met u opneemt. Anders kunt u er
van uitgaan dat de Citoresultaten op niveau zijn gemaakt.

Activiteiten

Zoals we eerder al hebben aangegeven kunnen vanwege Covid
-19 en de afspraken op bestuurlijk niveau niet alle activiteiten
doorgaan zoals we het zouden willen.

Ziejezo!, de app die samen buitenspelen makkelijker én leuker
maakt
Nieuw. Verrassend. Bedacht en (mee)ontwikkeld door kinderen.
Beste ouder/verzorger,
We hebben iets leuks voor jouw kind(eren)! Samen met CanvasHeroes, de makers van Ommetje, hebben we met kinderen
van onze BSO’s het afgelopen jaar hard gewerkt om een app
tot leven te brengen. En nu is het zover! Ziejezo! is klaar voor
start. Humankind heeft de kinderen van groep 6, 7 en 8 van de
school van jouw kind uitgekozen om de testversie van Ziejezo! als eerste te gebruiken. Later dit jaar wordt de app officieel
gelanceerd en kunnen alle kinderen in Nederland lekker naar
buiten met Ziejezo!.
Het idee
Bij Stichting Humankind, de grootste landelijke organisatie
voor kinderopvang en ontwikkeling, zijn we gewend kinderen
mee te laten denken. Over kleine en veel grotere zaken. Zoals
beweegarmoede. Vaak hebben zij verfrissende ideeën, waar
wij als volwassenen nooit opgekomen waren. De splinternieuwe app Ziejezo! was hun oplossing voor beweegarmoede.
Starten met Ziejezo!
Met de unieke code achterop deze flyer kun je samen met je
kind een gratis profiel aanmaken. In de app maken kinderen
speelafspraken op zelfgekozen plekken in de buurt. Zo’n
speelafspraak noemen we een kring. Kinderen kunnen anderen
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voor hun kring uitnodigen. Of zich aansluiten bij andere kringen. In het kringenoverzicht zie je waar in de buurt kringen
zijn aangemaakt. Dit maakt samen buitenspelen makkelijker!
Extra’s in de app
Originele spelsuggesties? Handige tools voor buiten? Wij vullen Ziejezo! aan met de beste ideeën. Natuurlijk ook van de
kinderen zelf. Zo ontstaat een toffe database vol leuks. Dit
maakt samen buitenspelen leuker!
Meer informatie
Humankind heeft deze app ontwikkeld en gepubliceerd. Kijk
voor meer informatie of bij vragen op:
http://ziejezo.humankind.nl.
Met hartelijke groeten,
Team Ziejezo! Humankind

Tot slot

De sneeuw en het ijs hebben we achter de rug, hebben jullie er
ook zo van genoten? Donderdagmiddag 18 februari start de
voorjaarsvakantie.
Voor aankomende week wordt heerlijk lenteweer opgegeven
hopelijk is er tijd om samen naar buiten te gaan. We zien jullie
maandag 1 maart weer op school.
Wij wensen iedereen een fijne en welverdiende vakantie toe.

