
 
 

 

 nr. 5  19 januari 2023      Scheepspraet 
Kalender 
Week 4: 23 t/m 27 januari 
- 

 
Week 5: 30 januari t/m 3 februari 
Wo 1. Vanaf 17:00u Inschrijven oudergesprekken 

groep 1 t/m 8 via Parro 
 
Week 6: 6 t/m 10 februari  
Vr 10.  Rapporten  
 
Week 7: 13 t/m 17 februari 
Oudergesprekken groep 1 t/m 8 
Groep 8 schooladvies 
 

Godsdienstonderwijs 
Week 4: 
Jezus bij de tempel, Johannes 2:13-25 
Nicodemus, Johannes 3:1-21 
De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:1-26 
 
Week 5: 
Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54 
Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18 
Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23 
 
Week 6: 
Vijf broden en twee vissen, Johannes 6:1-15 
Storm op het meer, Johannes 6:16-21 
Vragen aan Jezus, Johannes 6:22-35 
 
Week 7: 
Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17 
Jezus schrijft op de grond, Johannes 8:1-11 
Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20 
 

Jarigen 

In de komende weken hopen de volgende 
Driemastermatrozen hun verjaardag te vieren: 

 
24-01 Kim 3 
25-01 Gwen 8 
29-01 Lucas 7 
31-01 Pieter 5 
 
01-02 Naomi 3 
02-02 Merle 3 
07-02 Jasmijn 7 
09-02 Sam 1b/2b 
10-02 Noah 4 
11-02 Fabian 6 
12-02 Eden 1b/2b 
17-02 Yme 8 
  
Binnen het team is juf Ilona op 23 januari jarig. 
 

 
 

Allen (alvast) van  
harte 

gefeliciteerd!!!



 

 

Geboren 
Juf Monique en haar man Maarten zijn op 8 januari verblijd met de komst van 
een dochter: Lola Geesje. We wensen het gezin heel veel zegen met elkaar. 

 
De zilveren weken  
De periode na de kerstvakantie wordt in het kader van  groepsvorming de zilveren 
weken genoemd.  
Dit is een periode om terug te blikken en vooruit te kijken. Deze weken staan in het teken van doen wat 
werkt en dat wat niet werkt anders doen of achterwege laten.  
We bouwen verder aan het fundament dat gelegd is in De Gouden Weken. We doen dat door 
groepsvormende spelletjes in de groep te doen. Als bron hiervoor gebruiken we onder andere het materiaal 
van Rots & Water.  
 

Kerst in de klas 
Op vrijdag 23 december hebben we kerstfeest gevierd. We hebben een viering met liturgie in de groep 
gehouden, kerstkaarten gemaakt voor mensen in de Hazelaar en onze eigen lunch voorbereid. 
Heerlijke soep was daar ook bij, gemaakt door een aantal ouders. Het was een gezellige dag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Voorstelling groep 6 en 7 
Groep 6 en 7 hebben een bezoek gebracht aan de Savanne, door naar de 
voorstelling Iswah te kijken. Deze voorstelling werd opgevoerd door 
muziektheater Frets. Het ging over een klein olifantje (Iswah) die na de 
dood van z’n moeder, zijn eigen geluid(lees identiteit) moet zien te 
ontdekken. Allerlei dieren kwamen aan hem voorbij. Uiteindelijk lukt het 
hem. 
 

 
 

Workshopmiddagen 
Vanaf vrijdag 13 januari zijn we gestart met workshopmiddagen voor de groepen 5 t/m 8. 
De leerlingen kunnen deze periode kiezen uit; majorette, breien, programmeren, koken/bakken op locatie, 
haken, schoolpromotiefilmpje maken, koken op school, figuurzagen, toneelspelen/drama, stippen met verf 
op porselein en schilderen op doek.  
Dankzij de hulp van ouders en grootouders kunnen we deze middagen bemensen.  We zijn hier heel erg blij 
mee. Op deze manier kunnen kinderen hun talent op het creatieve vlak vergroten.  
Dat ze daar plezier in hebben is te zien op de foto’s. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aanmelden nieuwe leerlingen  

In de vorige Scheepspraet deden we al een oproep. De bijlage met het inschrijfformulier zat er toen niet bij. 
Vandaar een herhaalde oproep en de beloofde bijlage. 
De komende periode  schrijven we de kinderen in die tot en met 1 oktober 2024 vier worden. 
Voor de planning en indeling van de groepen, volgend schooljaar, is het prettig als wij uw aanmelding zo 
snel mogelijk krijgen.  Wilt u dat ook uw buren, familie en vrienden melden? 
 
U hoeft voor aanmelding niet perse op school te komen; dat kan digitaal. Als u het formulier in de bijlage 
ingevuld naar school stuurt (e.schouten@vpcohasselt.nl) dan staat uw kind bij ons genoteerd op de lijst. 
 
Nieuw op de site: 

- Deze Scheepspraet 
 
 
 
 
 
 

 


