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Datum: 18 september 2020           Nummer: 4  

Voorstellingen ‘Wij zijn Nederland’ 

Het Nationale Theater jong heeft het klassenproject genaamd 'Wij zijn Nederland'. Dit project bestaat uit vier verschillende 

voorstellingen voor de basisschool. De acteurs komen in de klas van de leerlingen een voorstelling spelen. Er is voor iedere   

leeftijdsgroep een ander verhaal, passend bij de belevingswereld van de kinderen. Het thema is echter altijd hetzelfde: 

identiteit! Hoe kijken we naar verschillen en overeenkomsten, wat houden grenzen in en wat betekent het om deel uit te maken 

van een groter wij? In de voorstellingen krijgen de kinderen ruimte om mee te doen. Ze filosoferen, maken en bouwen mee aan 

de voorstelling in hun eigen klas. Samen ontdekken ze de ‘wij’ die ze met elkaar vormen. 

In de afgelopen week werden de voorstellingen in de groepen 1 tot en 6 gespeeld. De kinderen en leerkrachten hebben er van 

genoten! De groepen 7 en 8 komen binnenkort ook aan de beurt.  

 

De Kwinkles in de week van 21 tot en met 25 september:  Groepsafspraken 

Kwink van de week:  

Onderbouw            Middenbouw            

   
  

Bovenbouw  

  
 

Trefwoord in de week van 21 tot en met 25 september 

Onderbouw: Omgaan met ‘Respectregels’ 

Als er (stilzwijgende afspraken gelden, betekent het nog niet dat het altijd goed gaat. Soms vergeet je de afspraak en houd je 

geen rekening met de ander. Soms zeg je iets voordat je er over hebt nagedacht. Soms doe je iets, voordat je je afvraagt of het 

wel verstandig is. Hoe ga je daar mee om? Hoe kun je het goed maken? 
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In het Bijbelverhaal houdt het volk zich niet aan de afspraak ‘maak geen beeld van mij’. Ze doen het toch. Ze maken een gouden 

kalf, een god die ze kunnen zien.  

We eindigen dit thema met respect voor elkaar. We delen complimenten uit en laten zien dat we met blij met wat eenieder kan.  

 
Midden- en bovenbouw: Hoe toon je respect voor …? 

Hoe tonen kinderen hun respect voor verschillende mensen en dingen die zij in hun dagelijks leven tegenkomen? Deze week denken 

ze erover na en merken wat de anderen in de klas daarvan vinden. 

In de Bijbelverhalen gaat het helemaal mis als Mozes op de berg is. Het volk danst om een gouden stier en vereert die als god. 

Gelukkig krijgen ze een nieuwe kans.  

 

Puzzelen, passen en meten, plaatsen! 

De kinderen van de Constructorgroep plaatsten deze week de bank, die we bij het afscheid aan het einde van het vorige schooljaar 

van groep 8b kregen, op het bovenbouwplein. Een echte aanwinst! 

 

   


