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Datum: 5 april 2019 Nummer: 29 

 

Agenda 

Maandag 8 april   groepen 3a en 7a op excursie naar de Ontdektuin 

Dinsdag 9 april   praktisch verkeersexamen groepen 7 

Dinsdag 9 april   sportdag groepen 8  

Woensdag 10 april  burgemeester Bouvy geeft een gastles aan de groepen 8 (zie bericht hieronder) 

Woensdag 10 april  groep 1/2e op excursie naar de bibliotheek    

 

Kwink van de Week 8 tot en met 12 april: Les 14 ‘Gelijkwaardige relaties’.  

Onderbouw    Middenbouw    Bovenbouw 

     
Het Kompas ‘adopteert’ het monument 1940-1945 op 4 mei 

Jaarlijks adopteert een Voorschotense school de 

gedenkplek, in samenwerking met de gemeente 

Voorschoten. De adoptie is onderdeel van het landelijke 

schoolproject Adopteer een Monument en heeft als doel om 

kinderen te betrekken bij de geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog en bij het herdenken van de slachtoffers van 

die oorlog maar ook van de oorlogen en vredesmissies die 

nadien hebben plaatsgevonden. Dit jaar is het de beurt aan 

onze school om het monument te adopteren en werken we 

mee aan de herdenking op 4 mei.  

Twee leerlingen uit beide groepen 8 mogen op 4 mei tijdens 

de herdenking samen met de burgemeester de eerste krans 

leggen, twee leerlingen mogen namens de school een krans 

leggen en twee leerlingen mogen een zelfgeschreven gedicht 

voordragen. Burgemeester Bouvy geeft op woensdag 10 april 

een gastles over ‘oorlog en vrede’ in de beide groepen 8.  
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Kledinginzameling 2 april 

Weer een mooie opbrengst van de kledinginzameling deze 

week: 540 kilo!! Hartelijk dank aan iedereen die heeft 

bijgedragen aan dit aantal kilo’s! 

 

 

 

 

 

 

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Over het thema ‘Overwinnen’ 

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. Voor de komende weken (8  tot en met 18 april) is dat: Overwinnen.  

 

Met Pasen herdenken christenen hoe Jezus van Nazareth, gestorven aan het kruis, de dood overwint. Het is het feest van de 

overwinning van gerechtigheid op onrecht, van goed op kwaad, van liefde op haat. De paaseieren, paastakken en paaslammetjes 

verwijzen naar oeroude, voorchristelijke lentefeesten die de overwinning en vernieuwing van het leven symboliseren. Pasen 

wordt niet toevallig gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Het seizoen waarin de zon aan kracht wint, 

de dagen lichter en langer worden en de aarde eindelijk opwarmt na de koude, donkere winter. 

De achtergrond van ons christelijk Paasfeest wordt gevormd door het joodse Pesach, dat rond dezelfde datum wordt gevierd. 

Ook dit is een feest van overwinning: het joodse volk herdenkt de bevrijding uit de slavernij in Egypte. Er wordt veel 

overwonnen rond Pasen. In dit thema kijken we naar het menselijk verlangen om angsten te overwinnen.  

 

Angst doet iets met mensen. Angst heeft een positieve signaalfunctie. Pas op! Er is gevaar! Een echte sirene laat je even 

schrikken en dat is precies de bedoeling. Maar meestal zien we angst als iets negatiefs. Angst voor de tandarts, angst om te 

falen, angst om af te gaan voor de groep. Angst kan je in zijn greep houden. Het overwinnen van angst kan een hele worsteling 

zijn. Zoals Petrus meemaakt als hij Jezus op het beslissende moment in de steek laat terwijl hij hem kort daarvoor nog eeuwig 

trouw heeft gezworen. Na Pasen ervaart dezelfde Petrus dat jezus hem opnieuw de hand reikt en hem uit zijn verlamming 

verlost. 

 

De Paasboodschap is een bemoedigende aansporing: geef de angst niet het laatste woord! De angst benoemen en erover praten 

helpt. En als het om onbenoembare en ongrijpbare angsten gaat zoals de angst voor het donker en voor het kwaad, dan steken 

we lichtjes aan en vuren. Zoals ook al eeuwen symbolisch gebeurt met de paasvuren op het platteland en de paaskaars in de 

kerken.  

 

Het wonder van een nieuw begin 

De dagen zijn nog koud en kil. De nachten zijn nog lang. 

Straks is het licht en schijnt de zon. Haar warmte streelt je wang. 

 

De takken van de boom zijn kaal, er zijn geen blaadjes aan. 

Maar in de knoppen groeit al iets, ze zullen opengaan. 

 

We stoppen zaadjes in de grond. Wat zijn die zaadjes klein! 

Toch zit daarin een boom verstopt die later groot zal zijn. 

 

Het leven is soms koud en kil. Er is verdriet en pijn. 

Dat blijft niet zo: er komt iets nieuws en dat zal beter zijn. 

 

Je ziet het niet en toch … Het komt! 

Het is een wonder. 

Het wonder van een nieuw begin en dat is heel bijzonder! 
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Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 8 tot en met 12 april  

Onderbouw: Angst 

We kennen het allemaal: angst. Iedereen heeft het weleens meegemaakt. Het hoort nu eenmaal bij het leven. De vrienden van 

Jezus varen tijdens een heftige storm op een meer en ze zijn bang dat ze de overkant niet zullen halen. 

Waarvoor zijn jonge kinderen doorgaans bang? Voor de tandarts? Voor een boze reactie? Voor enge dieren? En waar voelen ze 

dat in hun lichaam? Het is prettig als je angst kunt overwinnen. Kunnen kinderen elkaar daarbij helpen? 

 
Midden – en Bovenbouw:  Bang 

Bang voor wolven, bang voor onweer, bang om te falen, bang om afgewezen te worden … wat betekent bang zijn voor kinderen? 

Ze onderzoeken dit aan de hand van concrete vormen van angst. Wat doet angst met mensen in deze situaties? Wat doen 

mensen met hun angsten? En kunnen ze hun angsten overwinnen? 

In het eerste Bijbelverhaal in dit thema vergelijkt Jezus zichzelf met een herder die zijn angst voor roofdieren overwint uit 

zorg voor zijn schapen. Zo’n herder wil Jezus zijn voor de mensen. Als Jezus Jeruzalem nadert, wordt hij onthaald als de nieuwe 

David die het land zal verlossen van de Romeinse bezetter. De joodse leiders zijn bang de controle te verliezen omdat j 

Jezus zoveel mensen achter zich aankrijgt.  

 

Verkeersexamen groepen 7 

Alle leerlingen van groep 7 slaagden deze week voor het theoretisch verkeersexamen! We feliciteren hen en hun juffen van 

harte met dit mooie resultaat! Dinsdag 9 februari is het praktisch examen en mogen ze laten zien dat ze, wat ze geleerd hebben, 

ook kunnen toepassen ‘in het echt’.  We wensen jullie veel succes! 

 


