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Agenda

Week 3

Week 3
Ma 14

14 t/m 18 jan
Muziekles gr. 6-8

Groep 1 t/m 5 :
Thema –
Niet meer blind

Do 17

Informatieavond ouders

Lied –

Week 4

21 t/m 25 jan
1e week Cito-toetsen

Groep 6 t/m 8:
8:
Thema –
Vriendschap

Week 5

28 jan t/m 1 feb
2e week Cito-toetsen

Lied –

Do 31

Volgende nieuwsbrief

Groep 1 t/m 5 :
Thema –
Jezus geneest

Verjaardagen

Vier mannen en een zieke vriend /
Ps 19 : 1

De komende weken zijn jarig:
Dirk Rietman

Ps 116 : 10

Week 51
Lied –

18 jan

Bartimeus / Ps 8 : 1

gr.2

Juf Netty

Groep 6 t/m 8:
8:
Thema –
God kennen uit de sterren
Lied –
Ps 19 : 1

We wensen jullie alvast een fijne verjaardag.
Week 2

Nieuw op onze site

Groep 1 t/m 5 :
Thema –
Genezingen

www.cbsmastenbroek.nl

Lied –

•

Ik volg de Heer / Ps 118 : 1

Deze scheepspraet
Groep 6 t/m 8:
8:
Thema –
Rentmeesters
Lied –

Ps 24 : 2

Nieuws uit groep 1, 2, 4 en 5

Instroom
Voor de kerstvakantie is Jelmer Wup bij ons in groep 1 gekomen. Welkom Jelmer, en we hopen dat je
een mooie tijd bij ons op school zult hebben.

Nieuws uit groep 6, 7 en 8

Huiswerkbriefje
We hebben besloten om de huiswerkbriefjes per e-mail te gaan versturen. We kregen feedback van
ouders dat sommige huiswerkbriefjes kwijt raken. Zo heeft u als ouder direct in uw e-mail het huiswerk
van uw kind.

Informatieavond ouders
Hierbij even een herinnering voor de informatieavond voor onze ouders die op 17 januari wordt
gehouden. De avond begint om 19.30 uur (inloop met koffie vanaf 19.15 uur). Op deze avond wordt u
bijgepraat over o.a. Top Ondernemers en Gynzy.
Komt u ook???

Groepsapp ouders
Het is gebleken dat wij bij bepaalde activiteiten te weinig ‘helpende handen’ hebben. Het voorstel
vanuit de oudercommissie is om een groepsapp van ouders aan te maken zodat er snel om hulp
gevraagd kan worden. In deze groep komt dan van elk gezin 1 ouder. Wanneer u niet in de groepsapp
wilt, kunt u dit voor maandag 14 januari doorgeven aan meester Klaas.

Cusus: Maak ze sterk
Hoe wordt je kind sterk en weerbaar?
Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat vraagt veel
van hen, maar ook van hun opvoeders! Allerlei zaken beïnvloeden hun denken, hun gedrag, hun
overtuigingen en hun keuzes. Hoe maak je hen bestand tegen verkeerde invloeden? Hoe maak je ze
sterk en weerbaar?
Tijdens de cursus ‘Maak ze sterk’ krijg je door verschillende opdrachten, werkvormen, denktriggers,
gespreksvragen en het uitwisselen van ervaringen een frisse blik en praktische handvatten vanuit een
Bijbels fundament om te werken aan de weerbaarheid van jouw kind(eren). Thema’s die aan de orde
komen zijn onder andere: jij als opvoeder, het gezinsleven, zelfaanvaarding, communicatie, grenzen,
vrienden en groepsdruk, (sociale) media en geestelijke weerbaarheid.

De cursus duurt zes avonden en richt zich speciaal op ouders/opvoeders met kinderen tussen 6 - 12 jaar.
Op dinsdag 22 januari is er een inspirerende startavond. Deze avond start om 20.00 uur (inloop 19.45
uur). Dit is een op zichzelf staande avond, waarin je alvast de sfeer kunt proeven van de cursus, kunt
kennis maken met de cursusleiders en ontdekken of de cursus Maak ze sterk iets voor jou is! Deelname
aan de startavond is gratis, graag aanmelden via info@leerhuiszwartewaterland.nl .
Deze cursus wordt georganiseerd door Het Leerhuis.
Cursusleiders Erik Smit en Wietske Noordzij
Locatie: Hervormd Centrum, Genemuiden, startavond: 22 januari 2019
Vervolg cursus: 5, 12, 19, 26 maart, 2 en 9 april 2019

