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Datum: 18 april 2019 Nummer: 31 

 

Agenda 

Vrijdag 19 april    Goede Vrijdag: vrij 

Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei Vakantie! 

Zaterdag 4 mei Het Kompas neemt namens de Voorschotense basisscholen deel aan de 

Dodenherdenking bij het monument in Voorschoten 

Dinsdag 7 mei    Groep 1/2c op excursie naar de boerderij    

Woensdag 8 mei    Middag: voetbaltoernooi groepen 5 en 6  

Donderdag 9 mei    Groep 1/2d op excursie naar de boerderij  

 

Kwink van de Week 6 tot en met 10 mei: les 15  

Het thema van les 15 is: Eerlijk zeggen / luister naar je geweten! 

 

      
 

Paasvoorstelling Simon en Zo 

Terwijl ik dit schrijf, genieten de groepen 1 tot en met 4 van de Paasvoorstelling van Simon en Zo. Uit volle borst zongen ze het 

lied ‘Kom maar kijken’ mee, wat een geweldig moment! 
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Onze godsdienstmethode Trefwoord: Over het thema ‘Weglopen’ 

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 week van 6 tot en met 10 mei is dat: Weglopen.  

 

Kinderen moeten veel, mensen ook. En het is heel menselijk dat ze ook weleens willen weglopen van hun taak.  

Dit gegeven is niet nieuw. Ergens rond de vierde eeuw voor Christus wordt het Bijbelverhaal over Jona opgeschreven. De 

hoofdpersoon Jona, een profeet in Israël, krijgt van God de opdracht om de mensen in Nineve te waarschuwen dat hun stad 

vernietigd zal worden als ze hun leven niet beteren. Jona is niet blij met deze taak: een profeet van God heeft toch niets te 

zoeken in een buitenlandse stad? Jona monstert aan op een schip dat precies de andere kant uitgaat. Op zee komt het schip in 

een storm en dreigt te breken. Jona geeft toe dat hij de oorzaak is van de ellende: hij is weggelopen voor een opdracht die God 

zelf hem gaf. Nadat de bemanning de onfortuinlijke profeet in zee heeft gekieperd, slokt een grote vis Jona op en zet hem vlak 

bij de stad Nineve weer aan land. ‘Nog veertig dagen’,  waarschuwt Jona, ‘en dan zal God er een einde aan maken!’ Meteen geven 

de inwoners gehoor aan de oproep, doen boete en beteren hun leven. Als Jona tot zijn ergernis ziet hoe de stad na veertig 

dagen nog steeds overeind staat, voelt hij zichzelf als profeet miskend en verwijt hij God dat die geduldig en genadig is. 

Waarop God aan zijn profeet vraagt: ‘Waarom mag ik, God, niet begaan zijn met het lot van al die mensen en dieren in Nineve?’ 

 

De prachtige novelle over Jona vertelt over een God wiens liefde niet gebonden is aan landgrenzen en die niet toelaat dat zijn 

eigen profeet wegloopt van zijn taak om, in Gods naam, mensen te redden. 

De kinderen denken in dit thema na over verschillende situaties waarin mensen de afweging kunnen maken om weg te lopen van 

een opdracht. Taken waarvoor jezelf gekozen hebt en taken die je opgelegd hebt gekregen. Taken waarvoor je je te goed voelt 

en taken waarvoor je gewoon even geen zin in hebt.  

In dit thema ontdekken de kinderen wat het betekent dat de mens de vrijheid heeft om te kiezen en daardoor verantwoordelijk 

is voor zijn keuzes. 

 

Goede God, 

Net als in de stad Nineve gaat er bij ons ook weleens wat mis: 

Er is ruzie, er is verdriet, 

Er gebeuren dingen die niet eerlijk zijn. 

 

Net als Jona hebben mensen niet altijd zin daar iets aan te doen. 

 

Ook wij vinden een opdracht niet altijd leuk. 

Ook wij hebben soms geen zin om op te ruimen, 

Om te helpen, om te delen met elkaar. 

 

Goede God, geef ons de moed om het toch te doen. 

Daar wordt de wereld mooier van. 

 
Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 6 tot en met 10 mei  

Onderbouw: Geen zin?? 

De kinderen hebben vast weleens ervaren dat sommige taken prettig kunnen zijn. Je hebt er wat van geleerd en kunt er 

tevreden op terugkijken. Je bent trots op jezelf. Helemaal als je er ook nog eens een ander blij mee hebt gemaakt! 

 
Midden – en Bovenbouw:  Weglopen of niet? 

Elke dag kijken we naar een bepaald soort taak waarvoor iemand wel of niet wegloopt. Hoe gaan zij om met taken waar ze het 

liefst voor weglopen?  

 

 

Goede Paasdagen en een hele fijne vakantie gewenst!! Tot ziens op maandag 6 mei! 


