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Agenda 

Woensdag 20 februari    groepen 1/2a en 1/2b op excursie naar de bibliotheek 

Maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart Voorjaarsvakantie 

 

Kwink van de Week 18 tot en met 22 februari: we herhalen les 9 t/m 11 

 
Schaaklessen van start na de voorjaarsvakantie 

Dit voorjaar wordt er weer een cyclus schaaklessen aangeboden, vanaf maandag 4 maart. Net als vorig jaar doen we het samen 

met De Vink. De lessen zullen plaatsvinden in een lokaal van De Vink. De eerste keer kunnen de kinderen zich melden in de aula 

van De Vink (beneden), alwaar ze opgewacht zullen worden door een ouder en/of leerkracht. 

Tien schaaklessen van één uur, op maandagmiddag van 15.30 t/m 16.30 door Jip Damen, oud-leerling van De Vink en Nederlands 

kampioen schoolschaken met De Vink. Kosten €25, inclusief een werkboek. 

Voor wie: alle leerlingen die geïnteresseerd zijn in schaken, iedereen kan instappen (geen voorkennis vereist). 

Graag aanmelden via schaakkompas@outlook.com (ook voor nadere informatie). 

Trefbaltoernooi groepen 6 

De groepen 6 hebben op dinsdag 12 februari genoten van een gezellig en sportief trefbaltoernooi waarbij de jongens een derde 

prijs in de wacht wisten te slepen en de meisjes een vierde prijs.  
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Onze godsdienstmethode Trefwoord - Over het thema ‘Spreken’ 

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 (18 februari tot en met 15 maart) is dat: Spreken.  

 

Een filmster zei ooit: ‘Wat er over je gezegd wordt, dat maakt niet uit. Als er maar over je gesproken wordt!’ Alles beter dan 

doodgezwegen worden, zal ze gedacht hebben. Door ergens over te spreken, krijgt het betekenis. De eerste regels in het 

Bijbelboek Genesis stellen het nog krachtiger: God zegt ‘Licht!’ en het is licht. Door te spreken bestaat iets. 

 

Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich bewust worden van de kracht van het spreken. Ze leren hun wereld te benoemen en 

uitdrukking geven aan hun bestaan. Ze zullen ook ontdekken dat spreken de wereld beïnvloedt. Je kunt iemand prijzen maar ook 

afkraken. De huidige samenleving wordt steeds digitaler. Dat maakt het spreken complex. Wat is fake news en wat niet? Wat 

wordt juist niet gezegd maar verzwegen? 

 

In het Nieuwe Testament lezen we over Jezus die het belangrijk vond dat ons spreken sober en oprecht is. Overigens: soms 

zegt de daad meer dan het woord. Zo vertelt Jezus ook over een vader die twee zonen vraagt om mee te helpen in de wijn gaard. 

De ene zegt ‘ja’ maar doet niets. De ander zegt ‘nee’ maar gaat toch aan de slag. 

 

Beeldtaal is bij uitstek de taal van de levensbeschouwelijke traditie. Bijbelse gelijkenissen roepen beelden op van een wereld die 

nog geen werkelijkheid is maar dat wel kan worden. Een wereld zonder pijn, oorlog of honger is menselijk gezien eigenlijk 

onvoorstelbaar. Maar je kunt hem in beeld brengen. Dat doet Jezus wanneer hij een beeld schetst van het Koninkrijk van God 

waarin mensen brood delen, elkaar 70 x 7 keer vergeven en niemand buitensluiten. 

 

Het is belangrijk voor kinderen om stap voor stap de beeldtaal van deze verhalen te leren begrijpen. En vragen te stellen en 

hoopvolle woorden te ontdekken die deze verhalen ons aanreiken. 

 

In dit thema stellen de kinderen zich de vraag hoe zinvol en betekenisvol ons spreken kan zijn.  

 

Woorden 

Als je goed naar iemand luistert, weet je wat er wordt bedoeld. 

Want je mond zegt alle woorden maar je stem zegt wat je voelt.  

 

Als ik heel graag iets wil hebben, zeg ik ‘Toe’ en ‘Alsjeblief’.  

Woorden, zachtjes uitgesproken. ‘Geef het mij, ik ben toch lief..?’ 

Als ik boos ben, ga ik schreeuwen, gillen , krijsen in het rond.  

Komen al die harde woorden zomaar uit mijn grote mond. 

 

Als ik bang ben, komen woorden bijna stotterend er uit. 

Ik weet best wat ik wil zeggen maar mijn mond maakt geen geluid. 

Als ik ergens bij wil horen, praat ik mee met iedereen. 

Zeg ik wat de groep wil horen. Woorden die ik soms niet meen.  

 

Als ik iets verkeerd gedaan heb, lieg ik mij daar weleens uit. 

Ongemakkelijke woorden met een bijna vals geluid. 

Als ik stiekem iets wil zeggen, - een geheimpje dat ik deel – 

Fluister ik met zachte woorden en een dichtgeknepen keel. 

 

Als je goed naar iemand luistert, weet je wat er wordt bedoeld. 

Want je mond zegt alle woorden maar je stem zegt wat je voelt. 
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Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 18 – 22 februari  

Onderbouw: Wat zeg je? 

In deze eerste week van het thema ‘Spreken’ verkennen we welke woordjes de kinderen voor het eerst spraken toen ze een jaar 

of twee oud waren. En kunnen ze ook onzinwoorden zeggen? Ze denken na over de tegenhanger van spreken: zwijgen. Wanneer 

doe je dat? 

De kinderen bedenken waar ze graag ‘ja’ tegen zeggen. Wat maakt ze enthousiast? En waartegen zeggen ze ‘nee’ omdat ze het 

bijvoorbeeld niet fijn, mooi of gezellig vinden? Ook denken ze na over situaties waarin ze even niets weten te zeggen. Op vrijdag 

gaat het over bidden, praten met God. Welke woorden gebruik je daarbij?  In de Bijbelverhalen horen we dat Jezus een man 

geneest die niet kan praten. Hij hoort er weer bij. In het tweede verhaal legt Jezus uit wat ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen is. En 

andersom: ‘nee’ zeggen en ‘ja’ doen. 

 

Midden – en Bovenbouw: Vanzelfsprekend? 

Dat je kunt praten is heel belangrijk maar niet vanzelfsprekend. Bij het spreken zorgen onze hersenen en onze mond voor 

verstaanbare woorden die een bepaalde betekenis hebben. Voor iemand met een spraakgebrek is dat een hele opgave. Spreken 

kan ook verwarrend zijn, bijvoorbeeld als je iets letterlijk opvat terwijl dat figuurlijk bedoeld is. En soms produceren mensen 

heel veel woorden terwijl ze eigenlijk niks van betekenis zeggen: het spreken gaat nergens over. 

Spreekt iemand jou naam uit, dan besta je echt. Voor een verwarde man verandert het leven wanneer jezus hem naar zijn naam 

vraagt. Een gebed vraagt niet om bombarie en prachtige woorden: Jezus leert zijn leerlingen het Onze Vader, een paar eerlijke 

woorden die voldoende zijn voor God. 

 

 


