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Datum: 28 september 2018 Nummer: 6 

 
Agenda 

Maandag 1 oktober  Voorstelling Woeste Willem voor de groepen 1/2, in ons eigen speellokaal 

Maandag 1 oktober  groep 8a en 8b nemen deel aan het Minikoraal in Leiden 

Dinsdag 2 oktober  08.45 uur: opening Kinderboekenweek op Het Kompas (bovenbouwplein) 

Woensdag 3 oktober  alle groepen 1 tot en met 8 vrij tgv Leiden Ontzet 

 

Kwink van de Week 1 – 5 oktober: we herhalen de lessen van de afgelopen week 

 Onderbouw:     Middenbouw:   Bovenbouw: 

 
Kinderboekenweek 2018 

Ook dit jaar nemen we weer met veel enthousiasme deel aan de Kinderboekenweek. ‘Kom er bij’ is het prachtige thema in 2018. 

 
Met deze prachtige poster, gemaakt door leerlingen van groep 7a, nodigen we u van harte uit voor de feestelijke opening van de 

Kinderboekenweek op dinsdag 2 oktober, om 08.45 uur op het bovenbouwplein. 
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Tijdens de Kinderboekenweek zijn er diverse activiteiten op onze school: 

Schrijversbezoek: 

We verheugen ons op het bezoek van schrijfster Vivian den Hollander die op vrijdag 12 oktober een gastles/workshop zal geven 

voor alle groepen. Die dag zal ze om 12.00 uur boeken signeren. U kunt nog tot en met dinsdag 2 oktober boeken van haar 

bestellen bij juf Ada Buijs (zie ook de berichten hierover in eerdere nieuwsbrieven).  

 

Leesplezier: 

Tijdens de Kinderboekenweek ruimen we veel tijd in voor het (voor)lezen van verhalen over vriendschap. 

 

Boekenkraam in de hal: 

In de hal van de school weer een Boekenkraam te vinden, waar u 2e hands kinderboeken kunt kopen.  

 
We hebben in het afgelopen jaar regelmatig boeken aangeboden gekregen voor de verkoop in deze kraam. Met de opbrengst 

zullen we weer mooie boeken aanschaffen voor onze eigen prachtige Schoolbibliotheek, zodat de kinderen steeds fijn kunnen 

lezen op school. 

Ook van de opbrengst van de boekverkoop door Silvester komt 10% ten goede van onze schoolbibliotheek.  

We hopen op veel leesplezier! 

 

Woeste Willem: Verteltheater voor de groepen 1/2 

Woeste Willem is een vertelvoorstelling naar het gelijknamige populaire prentenboek van Dieter en Ingrid Schubert. Woeste 

Willem woont in zijn eentje aan de rand van het bos. Hij geniet van de rust die hij heeft verdiend na een leven vol gevaarlijke 

avonturen. Tot opeens een kleine landrot zijn rust verstoort …  

Door onderwerpen als stoer doen, bang zijn en vriendschap ligt de voorstelling dicht bij de belevingswereld van de leerlingen. 

 

Kijk|Kunst 

De voorstelling is onderdeel van KijklKunst dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw. Via KijklKunst maken 60.000 leerlingen 

op 319 scholen in Zuid-Holland kennis met professionele kunst: dans, muziek, beeldende kunst of theater. 
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Onze godsdienstmethode Trefwoord: Pakken 

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 (1 tot en met 12 oktober) is dat: Pakken. 

 

Je pakt een koekje, je pakt je fiets, je pakt een euro die verlaten tussen de winkelkarretjes ligt. Pakken is in dit thema heel 

concreet en fysiek. Het betekend dat je ergens je hand op legt en (minstens voor dat moment) tot jouw eigendom maakt. Pakken, 

we zijn er de hele dag mee bezig. Meestal onbewust, heel onschuldig, niets mee aan de hand. 

 

Het wordt anders als we het gevoel krijgen dat er iets afgepakt wordt. De Bijbelverhalen in dit thema gaan over een wijngaard 

die naast het paleis van de koning ligt. Koning Achab wil het graag bij zijn tuin voegen. Maar eigenaar Nabot voelt daar niets 

voor. Zelfs grote sommen geld kunnen hem niet op andere gedachten brengen. Terwijl de koning zit te pruilen als een verwend 

kind, neemt de kordate koningin maatregelen. Zij zorgt ervoor dat Nabot valselijk beschuldigd en ter dood gebracht wordt. Het 

probleem is opgelost en van de eeuwenoude wijngaard wordt een koninklijke moestuin gemaakt.  

Het Hebreeuwse woord voor hand is ‘jat’. En jatten is precies wat koning Achab doet: zijn hand leggen op een stukje grond dat 

niet van hem is. Pakken wordt hier: afpakken. En stelen mag zelfs een koning niet, laat staan de koning van Israël.  

 

In dit thema denken we met de kinderen na wat er gebeurt als je iets (af)pakt. Dat onderzoeken we vanuit twee perspectieven: 

dat van de pakker en van degene van wie het is. De kinderen ontdekken wanneer (af)pakken voor hen en voor anderen vervelend 

wordt. 

 

God van alle mensen, U gaf ons de aarde. De aarde met land en zee. 

Vogels en vissen, bomen en planten. Een veilige, mooie plek om te leven. 

 

U trok geen grenzen, God. Sloeg geen paaltjes, plaatste geen douanes. 

U zei niet: Dit is van de één en dit is van de ander. 

 

U vroeg ons om goed samen te leven.  Om wat van iedereen was, met elkaar te delen.  

Om niet jaloers te zijn op het bezit van anderen.  

Niet af te pakken, te stelen waar wij geen recht op hebben. 

 

God, help ons om elkaar gelukkig te maken want we kunnen het niet alleen. 

Geef ons wijsheid om met zorg met uw en onze aarde om te gaan, 

Zodat we die niet uitputten maar nieuwe energie geven 

Om eeuwig zijn rondjes te blijven draaien. 

 

Tenslotte: even meegenieten van de prachtige tekening die Sem uit groep 1/2e maakte van onze school: 

 
Bedankt Sem, wat lief dat je het speciaal aan mij kwam laten zien. Juf Ria 


