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Bongerdnieuws
Afgelopen week hebben we mogen genieten van de voorjaarsvakantie en het heerlijke weer. Ook
al kunnen we niet (ver) weg, het is fijn dat we toch thuis konden genieten.
Thuis
Dat is een schone onderbroek
Of lezen in een spannend boek
Een grote pan met erwtensoep
Op het fornuis
Thuis
Een plek waar iedereen je kent
Daar mag je wezen wie je bent
Dat is thuis
Thuis is meer dan een huis
Zoveel meer dan een huis
Het is thuis
Het is thuis
Thuis
In Amsterdam of Appelscha
Daar staat de warme chocola
Daar woont je eigen cavia
Je konijn of je muis
Thuis
Dat is waar iemand van je houdt
Daar is het veilig en vertrouwd
Dat is thuis
(door Elly en Rikkert)

Hopelijk zijn we weer helemaal opgeladen om de komende periode volledig naar school te
kunnen gaan.

Data jaarplanner
De jaarplanner van Social Schools is geupdate. Bij sommige activiteiten zijn we afhankelijk van de
corona maatregelen die rond de desbetreffende data gelden. Onze schoolreis staat nu gepland
op maandag 26 april. Inmiddels hebben we ook al nagedacht over een reservedatum later in het
schooljaar.

Schoolfruit en groenten
Deze week zullen de kinderen een peer, pruim en waspeentjes krijgen. De groente- en fruitdagen
zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.

Trefwoord
Het thema van deze week is: “Emoties voelen”. Kinderen staan stil bij het voelen van emoties.
Daarbij ontdekken ze wat voelen van daarvan toevoegt aan hun leven.
In de Bijbelverhalen gaat het over de storm op het meer. Jezus spreekt zijn leerlingen moed in:
het voelen van angst hoeft niet je leven te bepalen. Dat gevoelens kunnen verwarren merkt Jezus
als hij een niet-Joodse vrouw ontmoet die om zijn hulp vraagt

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Heeft een ander kind verdriet, help hem dan als je het ziet”.

Agenda
09 maart:
16 maart:
23 maart:
29 maart:
31 maart:
02 april:
05 april:

Ateliers
Ateliers
Ateliers
Oudergesprekken (middag en avond)
Oudergesprekken (middag)
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag

Gezinsontmoeting
Beste (groot)ouders,
Graag sturen we vooraankondiging over een nieuwe gezinsontmoeting in aangepaste vorm.

We bieden een buitenprogramma aan die je tijdens de stille week/Pasen kan gaan doen met je
gezin. We maken voor twee leeftijdscategorieën een QR code route met filmpjes, vragen en/of
opdrachten.
0- 9 jaar

QR code wandeltocht. Een korte wandeling door een wijk in Ridderkerk.

10-18 jaar

Paaschallenge QR code tocht gemaakt door Jong Protestant

Datum

Vanaf de stille week tussen 29 maart - 5 april

Thema

Pasen

Locatie

Ridderkerk

Zodra we meer weten met welke beperkende maatregelingen we te maken hebben, zullen we
meer informatie geven. Wil je je al aanmelden met je gezin? Stuur een berichtje naar Jolanda.
Met hartelijke groet,
Jolanda van der Pol - Griesdoorn
Jeugd- en gezinswerker Protestantse gemeente de Levensbron
Adres
: Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk
Telefoon : 06-37474733
E-mailadres : jeugdwerker@levensbron.nl
Werkdag : dinsdag en flexibel waar mogelijk

