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Fijne sfeer 
We merken dat zo bij de start van een nieuw schooljaar de groepen eigenlijk allemaal 
opnieuw gevormd gaan worden. Bij de meeste groepen zijn kinderen verdwenen en 
nieuwe bijgekomen. Alle kinderen moeten even opnieuw hun plekje in de groep 
vinden. 
Vandaar dat we in deze periode veel groepsactiviteiten organiseren. Ook de 
KiVa-regels worden genoemd. We willen graag dat iedereen een fijne plek in zijn of 
haar groep krijgt en houdt. Wa\nt we gaan het weer een heel jaar doen met elkaar! 
Het is mooi te zien hoe die groepsvorming tot stand komt. We zien de verschillende 
karakters van de kinderen zich met elkaar meten. Fijn dat het allemaal in goede 
harmonie gaat. We merken dat de sfeer goed en opbouwend is! 

 
Toestemming publiceren beeldmateriaal 
We hebben u vorige week een brief gegeven waarop u 
o.a. kon aangeven of u al dan niet akkoord gaat met het 
vertonen van beeldmateriaal van uw kind(eren) 
Later ontdekten we dat dit allemaal veel gemakkelijker kan 
via Parro. Vandaar nu een verzoek om uw voorkeuren via 
Parro aan te geven! Als u dit nog niet hebt gedaan, graag 
alsnog doen! 
 
Bijbelverhalen 
Wij gebruiken de godsdienstmethode “Trefwoord”. In elke dinsdagkrant plaatsen wij 
een overzicht van de verhalen die verteld worden in de groepen, zodat u thuis ook 
weet waar we mee bezig zijn! Het thema is: Reizen (week 35 en 36) 
Inhoud: Inhoud: Dwalen of reizen. Zwerven of op pad zijn met een missie. 
 
Bijbelverhaal onderbouw: Een andere reisgenoot (Hand. 15, 30-41); Zingen bij de rivier (Hand.16, 13-15).  

Bijbelverhaal middenbouw: Naar Efeze (Handelingen 19, 23-40); Naar Rome (Handelingen 24 t/m 28). 

Bijbelverhaal bovenbouw: Wat denkt hij wel? (Hand. 19, 23-40); Eindelijk klaar (Handelingen 24 t/m 28). 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s, Gerrit Hendriks 


