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 Nieuwsbrief   

   

   

Datum: 16 oktober 2020           Nummer: 8 

Agenda 

19 tot en met 23 oktober  Herfstvakantie 

 

Nieuwe clip van het schoollied 

Vorige week maandag is er een mooie, nieuwe clip gemaakt van ons schoollied. De kinderen waren heel benieuwd hoe het was 

geworden. Zij hebben het vandaag al kunnen bekijken. Bent u ook benieuwd? Neem een kijkje op onze website 

(www.kompas.pcsv.nl) op de homepage – bij video is het te bewonderen! 

 

Terugblik Theatermakerij Storm 

U hebt vast via social schools al berichten, foto’s of filmpjes gezien van de workshops van Theatermakerij Storm. De kinderen 

hebben er van genoten. We kijken terug op een geslaagde workshop-dag! 

 

De Kwinkles in de week van 26 tot en met 30 oktober:   

Zeggen wat je graag wilt / opkomen voor elkaar / conflicthantering 

Kwink van de week:  

Onderbouw            Middenbouw            

   
  

Bovenbouw  
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Onze godsdienstmethode Trefwoord: Strijden 

Voor de godsdienstige opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Wij gebruiken daarvoor een 

(digitale) kalender met voor iedere dag een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen 

die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de 

kinderen en uit de Bijbel aan de orde.   

In deze nieuwsbrief vertellen we meer over het thema ‘Strijden’ (26 oktober tot en met 13 november). 
 

Strijd is van alle tijden: om te overleven vechten mensen en dier tegen elkaar, tegen een overstroming, tegen eenzaamheid, tegen 

het coronavirus. Strijd maakt deel uit van de natuur en daarmee ook van ons wereldbeeld. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. 

Dat betekent nog niet dat je er geen vragen bij mag stellen. Wat is de zin van strijd? Kun je leven zonder te vechten? En kent een 

strijd alleen maar verliezers? Of kun je ook sterker uit een strijd tevoorschijn komen.  

 

De Bijbelverhalen in di t thema beschrijven de lotgevallen van Gideon. Het is een overgangsverhaal dat zich afspeelt in de periode 

tussen de intocht in Kanaän en het vestigen van het koningschap van Israël. H volk bestaat nog uit een verzameling losse stammen 

en is nog geen eenheid. En een veilige plek in het Beloofde Land os nog lang geen vanzelfsprekendheid. In die context krijgt Gideon 

van God de opdracht het volk van Israël te bevrijden van woestijnrovers die de dorpen en akkers plunderen. 

Het is goed dat we met de kinderen stilstaan bij de zin en onzin van strijd en ze leren dat er vragen bij mogen stellen. In dit thema 

denken de kinderen na over hoe je kunt omgaan met weerstanden, conflicten en tegengestelde belangen. Ze ontdekken wat het 

betekent om winnaar of verliezer te zijn. En ze onderzoeken of en hoe een strijd mensen sterker kan maken.  

 

Trefwoord in de week van 26 tot en met 30 oktober 

Onderbouw: Wat is strijden? 

Deze week verkennen we het woord ‘strijden’. Is dat altijd hetzelfde als fysiek vechten? Ridders streden voor hun koning of 

heer. Waar strijden/vechten kinderen om? Ze ontdekken dat strijden te maken heeft met iets wat je wilt hebben, iets 

tastbaars of een overwinning. Soms doe je dat door letterlijk fysiek te vechten, soms door hard je best te doen van een ander 

te winnen.  

    
Midden- en bovenbouw: Strijden 

Deze week onderzoeken de kinderen verschillende betekenissen die het woord strijd kan hebben: ruzie, wedstrijd of conflict. 

Een strijd draait om het overwinnen van weerstand en kent verliezers en winnaars. 

De Bijbelverhalen in dit thema beschrijven de lotgevallen van Gideon. Hij krijgt de opdracht het volk van Israël te bevrijden van 

de woestijnrovers die hun dorpen plunderen. Voordat Gideon aan die strijd kan beginnen, moet hij heerst opnemen tegen de 

‘vijand’ in eigen huis: de onverschilligheid van de mensen van Israël als het gaat om het geloof in God.  

  

 


