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Agenda 

Maandag 17 juni   15.45 uur: eindoptreden koor 

Woensdag 19 juni  juffendag groep 7a 

Donderdag 20 juni  sportdag groepen 5 en 6 

 

Kwink van de Week 17 tot en met 21 juni: les 19 ‘Doe het anders/ verrassend denken’ 

onderbouw    middenbouw   bovenbouw 

      
 

Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 17 tot en met 21 juni 

Onderbouw: Verschillen in doen en laten 

Ook deze week gaan we op zoek naar verschillen. Dit keer naar verschillen die je niet alleen aan de buitenkant kunt zien. Niet 

iedereen heeft dezelfde smaak, niet iedereen kan even goed rekenen of voetballen. En de een houdt meer van drukte en de 

ander geniet meer van de rust.  

In de Bijbelverhalen blijven Daniel en zijn vrienden standvastig. Ze houden zich aan de joodse wetten die ze van huis uit hebben 

meegekregen. Zo weigert Daniel onrein voedsel te eten en buigen de vrienden niet voor het beeld van de koning. Ze blijven trouw 

aan de God van Israël.  

In deze week ontdekken de kinderen dat ze veel kunnen verschillen in hun doen en laten. 
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Midden- en bovenbouw: Valkuilen bij onderscheiden 

Op grond van het feit dat mensen van elkaar verschillen, maken we groepen. Dat kan heel legitiem zijn. Maar het is belangrijk 

om uit te kijken voor valkuilen bij het onderscheiden. Soms doe je namelijk individuen of hele groepen mensen onrecht aan. Deze 

week verkennen we vijf valkuilen: veralgemeniseren, stereotypen, schelden met een groepsnaam, vooroordelen en discriminatie.  

In het Bijbelverhaal negeert de koning iedere vorm van onderscheid: hij heeft geen oog voor het individu. Alle wijzen worden 

over één kam geschoren, alle inwoners moeten dezelfde goden vereren. Tot twee keer toe is het Daniel die laat zien dat dit geen 

recht doet aan mensen.  

 

Jubileumweek 1 tot en met 5 juli 

Het is de bedoeling dat de kinderen op een aantal momenten (dagen) in de jubileumweek  een eigen kleur t-shirt dragen. We 

informeerden u hierover een aantal weken geleden. Het hoeft geen effen t-shirt te zijn, het t-shirt mag ook een (liefst kleine) 

opdruk hebben. De momenten waarop de kinderen het t-shirt moeten dragen zijn: maandagmorgen, woensdagmorgen en 

donderdagmiddag. 

De verdeling is als volgt: 

Groep 1/2   oranje  

Groep 3  lichtblauw  

Groep 4  lichtgroen  

Groep 5  geel  

Groep 6  rood  

Groep 7  wit  

Groep 8  zwart  

NB: we zullen dit bericht in de maand juni iedere week opnemen in de nieuwsbrief! 

 

Oproep Instrumentenorkest in de feestweek 

Een van de onderdelen van het uiteindelijke slotconcert is het Echte Instrumenten Orkest. Dit bestaat uit kinderen vanaf 

groep 5 die een eigen ‘echt’ instrument bespelen zoals een viool, gitaar enzovoort. Piano’s en keyboards zijn lastig te plaatsen 

maar een keyboard op batterijen kan wel. Kinderen die zich opgeven spelen zowel in hun eigen groep mee als in het Echte 

Instrumenten Orkest!  Ook ouders en leerkrachten die een instrument bespelen worden uitgenodigd om hieraan mee te doen. 

Het is superleuk! Let op: het Echte Instrumenten Orkest oefent maandag 1, dinsdag 2 en donderdag 4 juli tussen de middag. 

Opgeven voor het Echte Instrumenten Orkest voor zowel kinderen als ouders kan bij de eigen leerkracht of bij juf Ria via 

info@kompas.pcsv.nl Graag bij de opgave vermelden welk instrument bespeeld wordt.  

 

Nog meer muziek: eindoptreden koor op 17 juni 

Ons koor heeft onder de enthousiaste leiding van dirigente Myrthe Zonneveld de afgelopen maanden hard gewerkt. Nog 1 x een 

generale repetitie op maandag 17 juni van 14.00 tot 14.30 uur en dan zijn ze klaar om het eindresultaat te laten zien. Eerst aan 

de groepen 3 tot en met 6 op maandag 17 juni om 14.45 uur. 

Daarna aan hun ouders en andere belangstellenden, ook op maandag 17 juni, om 15.45 uur!! Van harte welkom! 

 

mailto:info@kompas.pcsv.nl

