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Agenda 

Maandag 28 januari  groepen 8 naar het Vlietland College 

Woensdag 30 januari  groep 8b naar Da Vinci Lammenschans 

Woensdag 30 januari  Voorleesdag Het Kompas 

Donderdag 1 februari  Letterfeest groepen 3 

 

Kwink van de Week 28 januari tot en met 1 februari: les 11 ‘Jezelf leren kennen’ 

 Onderbouw:    Middenbouw:   Bovenbouw: 

    
Nationale Voorleesdagen 

‘Voorlezen maakt je leuker’!! 

Dat is de slogan van de Nationale Voorleesdagen 2019 die van 23 januari tot en met 2 februari worden gehouden.  

 
Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: het zorgt voor leesbevordering, leesplezier én voor sociale 

vaardigheden. Woensdag 30 januari staat het voorlezen centraal op onze school. Papa’s, mama’s opa’s en oma’s lezen voor aan de 

kleuters. De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 hebben een keuzemenu: zij kiezen voor het voorleesmoment op die ochtend 

naar welk verhaal ze graag willen luisteren. Om negen uur worden de groepen door elkaar gemixt en gaan de leerlingen naar het 

verhaal van hun voorkeur luisteren.  
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Bereikbaarheidsgegevens 

Het is de laatste weken een aantal keren voorgekomen dat we ouders niet konden bereiken omdat de gegevens niet meer klopten. 

Met name (mobiele) telefoonnummers veranderen nogal eens. Wilt u ervoor zorgen dat uw gegevens bij ons actueel zijn!!  

In het ouderportaal van Parnassys kunt u zien welke bereikbaarheidsgegevens wij van u hebben. Het is fijn als u dat wilt 

controleren en wijzigingen aan ons wilt doorgeven. 

 

Letterfeest groepen 3 

De kinderen van groep 3 ronden in de komende week kern 6 van Veilig Leren Lezen af. Een belangrijk moment, want dat betekent 

dat ze nu alle letters kennen. Dat wordt gevierd met een letterfeest op donderdag 1 februari! 
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Onze godsdienstmethode Trefwoord: Zien 

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 (28 januari tot en met 15 februari) is dat: Zien.  

 

Dit thema is misschien wel het meest voor de hand liggende levensbeschouwelijke thema. Levensbeschouwing betekent immers 

letterlijk: hoe je tegen het leven aankijkt. Ons wereldbeeld wordt grotendeels opgebouwd door wat wij met onze ogen waarnemen. 

De enorme impact van de huidige beeldcultuur draagt ook bij aan het belang van dit thema: door televisie en internet hoeft niets 

meer verborgen te blijven voor onze ogen. En wat we zien nemen we gemakkelijk aan voor echt en waar. Daarom gaat het in dit 

thema ook om kritisch leren kijken. Denk daarbij aan reclame en nepnieuws. 

 

Als we zeggen ‘Ik zie het’ bedoelen we vaak ‘Ik begrijp het’. Zien gaat verder dan kijken. In dit thema zoeken de kinderen naar de 

betekenis van wat ze waarnemen.  

In de Bijbelverhalen gaat het over hoe je naar mensen kunt kijken. Op het strand spreekt Jezus enkele mannen aan. Hij ziet in 

hen meer dan de vissers die ze zijn: hij ziet in hen de leerlingen die ze kunnen worden, dragers van het Koninkrijk van God. 

Mensen komen van heinde en verre om Jezus te zien. Wat zien ze? Een wonderdokter? Een superstar? Een vrijheidsstrijder die 

de Romeinen verjaagt? Als ze goed kijken naar wat hij doet, kunnen ze in hem de Messias zien. Blind voor al het goede dat Jezus 

doet, zien enkele Farizeeën alleen maar iemand die zich niet houdt aan de regeltjes.  

 

In dit thema onderzoeken de kinderen hoe belangrijk zien is voor de manier waarop je in het leven staat en naar de wereld kijkt.  

 
Kijk eens uit je doppen 

 

Je ziet zoveel en toch weer niet. 

Je kunt niet alles zien. 

Soms doe je net of je niets ziet 

Van pijn en wanhoop en verdriet. 

Je kunt het niet. Je wilt het niet. Je wilt jezelf ontzien. 

 

He daar, kijk niet met je neus. Kijk eens uit je doppen. 

Laat je horen. Doe eens wat. Dan kan het onrecht stoppen. 

 

Je ziet het wel maar houdt je mond. 

Je zegt het niet, o nee. 

Je zakt nog liever door de grond want je bent bang en je ruikt lont. 

Kijk uit! Pas op! Dus dicht die mond. 

Wat moet je er ook mee? 

 

Wie echt gelooft geeft onrecht door. 

Die zegt het iedereen. 

Die laat het zien en zoekt gehoor. 

Die zet zich in en gaat ervoor. 

Die luistert en krijgt oog en oor 

Voor alles om hem heen. 

 

 

 

 


