
 
  

  
Het was van korte duur!  
Wat waren we blij dat we weer mochten starten na de kerstvakantie, maar 
wat kwamen we in een onbegrijpelijke niet te organiseren situatie terecht. 
Een situatie die weer opnieuw veel van u heeft gevraagd en ook van ons. 
Waar we in de afgelopen jaren er goed doorheen gekomen waren, liep het 
aantal besmettingen met de Omikronvariant hard op. Kinderen die net op 
locatie waren, moesten direct weer opgehaald worden en soms was de 
leerkracht er maar de kinderen niet of andersom. Met de grote inzet van onze 
studenten en onze medewerkers, hebben we geprobeerd het onderwijs zo 
goed mogelijk door te laten gaan. We willen de kinderen en u bedanken voor 
de flexibiliteit, het begrip en de support. We ontvingen van verschillende 
ouders positieve berichten dat ze respect hadden voor hoe we het allemaal regelden. Dat doet ons goed 
en geeft ook de motivatie om opnieuw alles op alles te zetten voor de kinderen. We hopen met de 
nieuwe quarantaine regels in een rustiger vaarwater terecht te komen, zodat er weer snel stabiliteit is. 
Ook dan zullen we er met elkaar weer voor moeten gaan om de ontwikkeling van de kinderen in goede 
banen te leiden, maar …… samen gaat ons dat lukken! 

 
Start Passion4Kids 
Voor alle solisten van de verschillende kindcentra zijn de repetities begonnen en op 
6 februari a.s. zullen de eerste opnames al worden gemaakt. Het blijft spannend of 
het live zal kunnen of dat er een film gemaakt moet worden. We hopen natuurlijk 
dat het live mogelijk is, maar houdt u in ieder geval de datum van 13 april a.s. vrij in 
uw agenda om dit bijzondere evenement bij te kunnen wonen. We zijn nog steeds 
op zoek naar sponsoren, dus heeft u een goede suggestie hiervoor, dan horen wij die graag.

 
PSG 

Hier hebben we thema: ‘Hatsjoe’. Puk is ziek en heeft de waterpokken. Gelukkig 
hebben ze op de PSG een ziekenhuis gebouwd. Hoe leuk is het dat de NSO-A 
ook in deze ruimte speelt en zich dus heerlijk kunnen vermaken in dit 
ziekenhuis. Zuster Feline onderzoekt patiënt Liam. Gelukkig is na onderzoek 
gebleken dat hij kerngezond is.
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Cito-toetsen 
De start van deze toetsen stond in de afgelopen week gepland, maar dat is door de 
afwezigheid van de kinderen en/of de leerkrachten niet gebeurd. Wel zijn er 
idividuele toetsafnames gestart. Deze zullen in de komende week worden voortgezet. 
Voor de andere groepen geldt dat de leerkracht bepaalt wat mogelijk of haalbaar is. 
De toetsen moeten voor eind februari afgerond zijn om deze goed te kunnen 
interpreteren. We gaan geen onmogelijke dingen van kinderen eisen en willen eerst weer rust en 
stabiliteit in de groepen hebben, maar dit kan in iedere groep anders zijn. 

Project beeldende kunst 
In de maand februari wordt er in alle groepen op het 
kindcentrum gewerkt aan het project ‘Beeldende kunst’. Dit 
project wordt vanuit Hi5Ambacht georganiseerd. Voor iedere 
groep is er een aparte leerlijn met een lessenreeks. De kinderen 
verkennen spelenderwijs materialen, technieken en 

beeldaspecten door te experimenteren. Ook zal er in iedere groep een 
gastdocent komen om een les te geven. We sluiten het project af met een 
tentoonstelling van de gemaakte kunstwerken voor en door de kinderen. Helaas kunnen we u niet 
uitnodigen voor deze tentoonstelling, maar via Klasbord krijgt u vást een mooie impressie van ons 
project! 

Afspraak van de maand:  
Als de ander praat ben jij stil, om te horen wat iemand zeggen wil!

 
Bijbelrooster Kind op Maandag 
31 januari t/m 4 februari 
Iedereen komt naar Jezus, Marcus 3:7-12 
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19 
Waar haalt Jezus het vandaan?, Marcus 3:20-30 

7 februari t/m 11 februari 
De zaaier, Marcus 4:1-20 
Zet je lamp niet onder een emmer, Marcus 4:21-25 
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34 

 
10 januari 2022  Brood en vis 

t/m Lied: : 5 broden en 2 vissen 
https://www.youtube.com/watch?v=2XdK5IybKqk 

28 januari 2022 
31 januari 2022  Vier vrienden 
t/m 
26 februari 2022 

Agenda 
28 januari  Studiedag 
14 februari  Start project 
25 februari  Studiedag 
26 februari t/m  
6 maart   Voorjaarsvakantie 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 


