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Agenda 

Maandag 3 juni  groep 6a op excursie naar museum Volkenkunde 

Woensdag 5 juni  juffendag groepen 3 

Vrijdag 7 juni  groep 6b op excursie naar museum Volkenkunde 

 

Kwink van de Week 3 tot en met 7 juni: les 18  

Het thema van les 18 is: Positief Communiceren. In deze les oefenen de kinderen (aan de hand van de taal van Condor en 

Kalkoen) in het herkennen van goede en slechte communicatie.  

Doe je als Condor, dan … -  denk je na voordat je spreekt. -  benoem je wat er gebeurt. -  houd je rekening met de gevoelens van 

de ander. 

Doe je als Kalkoen, dan … -  begin je te praten voordat je nagedacht hebt. -  zeg je wat jij vindt. -  interesseren de gevoelens 

van de ander jou niet. 

 

Onderbouw    Middenbouw     Bovenbouw 

     
 
Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 3 tot en met 7 juni 

Onderbouw: Wat kan enthousiast maken? 

In deze week ontdekken de kinderen dat er situaties zijn die ervoor kunnen zorgen dat je enthousiast wordt. Dat er mensen 

zijn die je kunnen stimuleren iets te doen wat je zelf nooit bedacht had. Dat er klasgenootjes zijn ie zo enthousiast over iets 

zijn, dat je er zelf ook blij van wordt. Zo ontdekken ze dat er meer dingen zijn waar je blij van kunt worden, dan je zelf kunt 

bedenken.  

De Bijbelverhalen vertellen het verhaal van Pinksteren en hoe de vrienden zonder Jezus verder gaan.  
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Midden- en bovenbouw: Prikkelen, ophitsen, stimuleren…. 

Er komen deze week weer nieuwe werkwoorden bij die allemaal met aanwakkeren te maken hebben. Aanwakkeren gebeurt van 

buitenaf, het doet iets met je binnenste, je wordt erdoor geraakt. Soms in positieve zin zoals inspireren maar het kan ook een 

negatieve invloed op je hebben. Hoe ga je daarmee om? 

In deze week vertellen we het Pinksterverhaal. Na Jezus’ afscheid wachten zijn leerlingen af. Totdat met Pinksteren de wind 

hun weer leven inblaast en het vuur hen enthousiast maakt: ze kunnen de wereld in om mensen over Jezus te vertellen.  

 


