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Datum: 9 november 2018 Nummer: 11 

 
Agenda 

19 t/m 23 dec  Week van de Mediawijsheid 

 

Kwink van de Week 12 tot en met 16 november: Zelfvertrouwen, over leren ontdekken wanneer je zelfvertrouwen hebt. 

Zie ook de tweede Koelkastposter die als bijlage bij deze nieuwsbrief wordt meegestuurd. 

 Onderbouw:    Middenbouw:   Bovenbouw: 

 
 
School-kerk-gezinviering op 4 november 

We kijken terug op een hele fijne en vooral ook vrolijke dienst, voor en over echte vrienden. 

Feline uit groep 1/2a mocht samen met ds. Bert Boter de kaars aansteken. 
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Trefbaltoernooi groepen 7 op 5 november 

 Het werd een geslaagde en sportieve dag waarbij de jongens van 7b de 

derde prijs en de jongens van 7a de vierde prijs in de wacht wisten te 

slepen! Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Dromen 

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 (12 tot en met 30 november) is dat: Dromen.  

In dit thema onderzoeken de kinderen hoe wensdromen en verlangens zin en betekenis kunnen geven aan het leven van mensen. 

 

Ieder mens schijnt te dromen, ook al is niet iedereen zich daarvan naderhand bewust. In onze nachtelijke dromen verwerken we 

vooral de dingen die we overdag hebben meegemaakt. Soms leidt dat tot een nachtmerrie waarvan ouders dan vaak tegen hun 

kinderen zeggen ‘Och, het is maar een droom’. Het thema Dromen gaat niet over deze nachtdromen maar over dromen die je 

overdag kunt hebben. Een wensdroom bijvoorbeeld waarin je verlangend en met open ogen uit kijkt naar het moment waarop je, 

bijvoorbeeld na een beenbreuk, weer kunt lopen. Van zulke dromen zeggen we hopelijk niet ‘Och, het is maar een droom’. 

Integendeel: zulke dromen moeten we koesteren. Ze motiveren ons om iets vol te houden, ze geven hoop en energie. 

 

In de Bijbel komen we regelmatig dromen tegen die visioenen bevatten van een nieuwe tijd. Een nieuwe wereld waarover je met 

open ogen kunt dromen. In het Bijbelboek Jesaja lezen we hoe God Jesaja in een visioen de opdracht geeft om namens hem tot 

de mensen te spreken. Zo wordt Jesaja een profeet. De visioenen van Jesaja hebben betrekking op de tijd waarin hij leeft: een 

tijd van onrecht, machtsmisbruik en uitbuiting. Jesaja eindigt met een hoopvol visioen: als van Israël niets meer over is dan een 

omgehakte boomstronk zal er een nieuw twijgje aan ontspringen. De vrede dan die heerst is zo intens dat een wolf naast een lam 

kan liggen en een beer naast een koe kan grazen.  

Hierin ligt de kracht van Bijbelse dromen: vanuit de wereld zoals die is bieden ze een hoopvolle blik op de wereld zoals die kan 

zijn. Zulke dromen blijven gelukkig niet beperkt tot de Bijbel. Denk aan Martin Luther King die droomt dat ooit alle mensen als 

broeders en zusters zullen samenleven.   

Net als Jesaja zal iedereen die dromen koestert, merken dat niet alle dromen uitkomen. Maar wij kunnen wel ervaren dat een 

droom richting geeft zodat we niet verdwalen, en kracht geeft om te blijven werken aan een nieuwe, mooie toekomst. 

 

Er is een eeuwenoude droom die door de wereld gaat. 

Een droom waarin de vrede wint en haat niet meer bestaat.  

Waarin een zwaard een ploegschaar wordt, de wapenmarkt is ingestort. 

Een droom waarin het veilig is op straat. 

 

Er is een eeuwenoude droom die steeds wordt doorverteld. 

Een droom waarin je veilig bent voor onrecht en geweld. 

Waarin een kind speelt met een slang. Geen mens, geen dier is er nog bang. 

Een droom die ons een nieuwe tijd voorspelt. 

 

Er is een eeuwenoude droom die mensen uitzicht biedt. 

Een droom waarin geluk het wint van wanhoop en verdriet. 

Waarin een nieuw begin ontstaat, een kind dat weer Gods wegen gaat. 

Een droom waarin je licht en liefde ziet. 

 

Droom maar, geef maar door, vertel het aan elkaar. 

Pak het op en zeg het voort en geloof in wat je hoort. 

Dromen worden waar. 
 

Bijlage: Koelkastposter 2 Kwink 


