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Agenda 

Maandag 25 maart  gastles groepen 8 over Aletta Jacobs 

Dinsdag 26 maart  gastles ‘Week van het Geld’ groepen 7 

    Liesbeth en Ria afwezig ivm een studiedag 

 

Kwink van de Week 25 tot en met 29 maart: 

 

Les 13 - Kiezen 

Onder- en middenbouw: keuzes maken   Bovenbouw: fout gekozen 

      
Gastles in de groepen 8 over Aletta Jacobs 

Maandag 25 maart komt ‘Aletta Jacobs’ naar de groepen 8 van Het Kompas en laat de kinderen meespelen in de geschiedenis van 

het kiesrecht in Nederland. In haar tijd mochten alleen mannen die belasting betaalden kiezen. Nu heeft iedereen vanaf 18 jaar 

stemrecht. Een recht dat de basis vormt van onze democratie. 

Angelique Schipper neemt in de rol van Aletta Jacobs de kinderen mee door de geschiedenis: van 1815 tot heden. Van 1815 toen 

Nederland een koninkrijk werd en de koning alle macht had tot nu: de macht ligt bij het volk door Kiesrecht. 

Na een korte interactieve introductie wordt de tijd uitgediept en krijgen de kinderen de rollen van personen, die hierbij een 

belangrijke rol hebben gespeeld en wordt duidelijk wat stemrecht betekent.  Daarna wordt er met de kinderen kort gesproken 

over hun toekomst: zij hebben het straks voor het zeggen. Wat vinden zij belangrijk? 

Deze gastles laat zich het beste omschrijven als interactief educatietheater waarin de geschiedenis van onze democratie 

centraal staat met (raadsel)liedjes op de accordeon. 

 

 

Volgende week is het De Week van het geld 2019. Onze groepen 7 nemen hieraan deel! Het doel 

van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren 

omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen 

leeftijd.   
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Vooraankondiging: Kledinginzameling 2 april 

Er is weer een kledinginzameling, namelijk dinsdag 2 april! 

  

Ga alvast lekker aan de slag en ruim uw kasten op. De opbrengst is 

tweeledig: het komt ten goede aan Reshare en aan onze school. Daar 

kunnen we weer leuke dingen van organiseren. De zakken worden 

dinsdagochtend om 09.00 uur opgehaald door Reshare. 

Bent u niet in de gelegenheid dinsdag 2 april de zakken naar school 

te brengen, dan kan dit ook de dag ervoor, op maandag 1 april (geen 

grap!).  U kunt de zakken op die dag in de aula bij de wastafel 

neerzetten. Op dinsdag 2 april kunt u de zakken buiten het hek van 

het bovenbouwplein zetten, net naast de ingang naar het plein. 

  

Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 25 tot en met 29 maart  

Onderbouw: Zo kun je het prettiger maken! De kinderen hebben in de eerste week een aantal vervelende situaties gezien die in 

hun dagelijks leven kunnen voorkomen. Deze week ontdekken ze wat kan helpen om tot een oplossing te komen. Voor iedereen 

kan dat verschillend zijn. Het is wel van belang dat alle betrokkenen zich er prettig bij voelen. Ook staat de animatie van Konijn 

en Egel weer op het programma. Welke oplossing biedt de animatie? 

De Bijbelverhalen laten een oplossing horen die als voorbeeld kan dienen, én een oplossing die wel heel verrassend is. 

 
Midden – en Bovenbouw:  Problemen oplossen 

De tweede week van het thema ‘Oplossen’ onderzoeken de kinderen hoe mensen met problemen omgaan. Iedereen doet dat op 

zijn eigen manier, maar ook de aard van het probleem is hierbij van belang.  

In de Bijbelverhalen van deze week gebruikt Jezus verhalen om zijn leerlingen duidelijk te maken hoe ze ook naar een bepaald 

probleem kunnen kijken.  

 
Tenslotte 

 
 

Als onze kinderen dit op hun vrije woensdagmiddag op het 

plein schrijven, is dat toch wel een compliment!  

En: een mooier welkom voor alle mensen die kwamen stemmen 

in onze school, hadden we zelf niet kunnen bedenken! 

Dank jullie wel!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: vacature Ondersteuningsplanraad PPO 


