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As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor in de agenda
Maandag 25 maart:
Donderdag 28 maart:
Vrijdag 29 maart:
Vrijdag 12 april:

start week van het geld
studiedag, alle kinderen vrij
14.15 uur, kijkmiddag voor alle ouders
Koningsspelen

Juf Canan
Juf Canan is bevallen van een wolk van een zoon. We feliciteren haar en haar man van harte.
Kijkmiddag
De week van het geld vindt plaats van 25 t/m 29 maart 2019. Het doel van deze themaweek
is om leerlingen te leren omgaan met geld.
Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële
zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.
Hier doen wij dit jaar ook weer aan mee, de themaweek start aanstaande maandag. De week
willen we afsluiten met een kijkmiddag. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om bij hun kind
in de klas te komen kijken. U kunt dan zien wat de kinderen hebben geleerd over geld en u
mag samen met uw zoon of dochter een knutselopdracht maken.
Komt u ook op vrijdag 29 maart om 14.15 uur?
Voorschoolse opvang groepen 3
De komende 4 weken mogen de kinderen van groep 3 zelf kiezen of ze voor schooltijd buiten
of binnen spelen. Bij slecht weer komen ze wel naar binnen.
Na de meivakantie blijven de kinderen buiten.
Dit als overgang richting de groepen 4 en het mooiere weer.
Wereldverteldag
Op 20 maart is het ‘Wereldverteldag’ . Over de hele wereld worden dan verhalen verteld. In
dit kader kwamen er maar liefst 9 vertellers naar onze school. In alle groepen is een verteller
geweest. De kinderen, maar ook een leerkrachten, hebben ademloos zitten luisteren. De
vertellers kregen volop complimenten van de kinderen. In sommige groepen waren de
kinderen zo enthousiast dat ze nog een verhaal te horen kregen.
Een van de leerling merkte op: ‘U kunt zo mooi vertellen, dat ik het helemaal voor me zag’.

Bezoek aan het Museum Gouda
Alle kleuter groepen hebben een bezoek gebracht aan het museum. Zij volgden daar de les
“Speuren naar kleuren”.
Tijdens deze les bekijken de kinderen de prachtige, gekleurde schilderijen in het museum en
ontdekken ze hoe belangrijk kleuren zijn in een schilderij. Ook leren de kinderen dat er vele
tinten van elke kleur mogelijk zijn. Ze spelen het kleurmengselspel en tot slot gaan ze in het
museum op zoek naar het roodste rood en blauwste blauw. Speuren naar kleuren dus!
Voor veel kleuters was het erg spannend, maar ook ontzettend leuk om naar een heus
museum te gaan. Gaat u wel eens met uw kind naar een museum? Dat is ontzettend goed
voor de woordenschat en de algemene ontwikkeling. En niet te vergeten, ook gewoon heel
erg leuk en gezellig.

Tip van de bibliotheek
Kijkt u eens voor bijzonder leuke digitale prentenboeken
die worden voorgelezen op:

https://www.bibliotheekgouda.nl/speciaal-voor/0-4-jaar.html

Huiswerkbegeleiding voor de groepen 6,7 en 8.
Stichting leren voor de toekomst biedt in samenwerking met de Brede School Gouda
huiswerkbegeleiding aan. ‘Leren voor de toekomst’ is opgericht door Darine el Houfi. Een
ambitieuze jongen die nu studeert aan de vrije universiteit. Behalve het geven van goede
bijles, vindt ‘Leren voor de toekomst’ het ook erg belangrijk dat ze een rolmodel kunnen zijn
voor kinderen.
In Gouda wordt de begeleiding op dit moment gegeven door Siham en Mohammed. Er zijn
nog maar 8 plaatsen vrij. De begeleiding kost wel geld, maar er zijn mogelijkheden om een
deel door het kinderfonds te laten vergoeden. Darine vertelt u daar graag meer over.
De lessen zijn op zondagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Ook kunt u uw kind opgeven voor een gratis proefles. In de flyer op de volgende bladzijde
vindt u de contactinformatie.

