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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 8 november 2019 Nieuwsbrief: 10 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Maandag 11 november  Voorstelling voor de groepen 1/2, in het speellokaal:  ‘Over een kleine mol die wil weten …’,  

Woensdag 13 november  groepen 1 tot en met 8 vrij in verband met studiedag team 

Vrijdag 15 november  15.00 uur: gezinsfoto’s (zie bericht hieronder) 

Vrijdag 15 november  Liesbeth en Ria afwezig ivm studiedag 

 

De Kwinkles in de week van 11 tot en met 15 november 

Onderbouw- en middenbouw    Bovenbouw      

            
 

Voorstelling voor de groepen 1/2 ‘Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft ..’ 

Op een dag steekt kleine mol zijn kop boven de grond uit. En dan gebeurt het. Het is bruin en rond. En het ziet er uit als een 

worst. En het komt precies op zijn kop terecht. Meteen gaat hij de dader zoeken. Hij vraagt aan alle dieren die hij ontmoet of 

ze meer weten. Maar niemand kan hem helpen. Maar dan ontmoet hij twee strontvliegen... 

Tijdens deze voorstelling zit ‘het publiek’ langs een lange loper waarover alle dieren langskomen. Het verhaal is gebaseerd op het 

gelijknamige kinderboek. 

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. 

 

Gezinsfoto’s 

Dit jaar bleek het agenda-technisch helaas niet mogelijk het maken van de gezinsfoto’s op een woensdagmiddag in november te 

plannen. We wijken dus uit naar een ander moment en wel naar de vrijdagmiddag. 

Op vrijdagmiddag 15 november is er van 15.00 uur tot 16.30 uur gelegenheid om gezinsfoto’s te laten maken. Er komen twee 

fotografen, dus er zijn twee intekenlijsten. Wilt u zoveel mogelijk aansluitend invullen? Voor een gezin met een baby erbij en/of 

met papa en mama graag twee keer twee minuten reserveren. 

De lijsten liggen vanaf maandag 11 november in de aula.  

De fotograaf begint om 15.00 uur met gezinsfoto’s van kinderen uit de onderbouwgroepen. Gezinnen met kinderen uit de groepen 

5 tot en met 8 kunnen na half 4 intekenen op de lijst. Kinderen van de groepen 5 tot en met 8 mogen tussen 15.00 uur en 15.30 uur 

niet uit de les worden gehaald. 
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Onze godsdienstmethode Trefwoord: Geheimhouden 

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.  

In deze nieuwsbrief vertellen we meer over het thema ‘Geheimhouden’ (11 t/m 29 november). 

 

Wat gebeurt er met een jongen die alle roddels over zijn broers doorvertelt aan hun vader? Niets houdt Jozef geheim voor 

Jakob en dat zet kwaad bloed. Sommige broers zijn zelfs bereid Jozef te doden. Gelukkig komt het niet zover. In plaats daarvan 

wordt Jozef als slaaf verkocht. Natuurlijk houden de broers dit geheim voor hun vader; ze laten Jakob in de waan dat Jozef 

verscheurd is door wilde dieren.  

Ook het evrvolg van het Bijbelse Jozefverhaal staat bol van geheimen. De Jozefverhalen in het Bijbelboek Genesis vertellen 

over God die zijn geheimen openbaart in dromen en over Jozef die zo wijs is om de betekenis van bijvoorbeeld vette en magere 

koeien in die dromen te begrijpen. Ondertussen leren deze verhalen ons veel over de geheimen die mensen voor elkaar hebben en 

wat ze met mensen doen. Geheimen zorgen voor spanning en maken nieuwsgierig. Geheimen verbinden mensen of drijven ze juist 

uit elkaar. We houden iets geheim omdat we ons schamen of om veiligheidsredenen. Met geheimen kunnen we elkaar beschermen 

of juist manipuleren. Geheimen horen bij het leven en daarom kun je niet vroeg genoeg leren om er wijs mee om te gaan.  

Voor de kinderen valt er veel te ontdekken in dit thema. Hoe ga ik om met wat ik weet van de ander? Wat wil ik graag privé 

houden en waarom? En zeker niet onbelangrijk: Wat kan ik over mezelf ontdekken dat tot nu toe een geheim voor me was? 

 

Trefwoord in de week van 11 tot en met 15 november 

Onderbouw: Wat zijn geheimen en welke soorten zijn er?  

Iedereen heeft weleens een geheim: kinderen, grote mensen en zelfs dieren. In dat opzicht zijn zij niet anders dan mensen. Dit 

alles ontdekken de kinderen deze week. Ook wordt een begin gemaakt met het verkennen van welke soorten geheimen er kunnen 

zijn. De Bijbelverhalen gaan over Jozef (zie ook bij midden-en bovenbouw). In deze week denken de kinderen na over de vraag: 

Wat zijn geheimen eigenlijk precies en heb ik zelf ook geheimen? 

 
Midden- en bovenbouw: Wat doet een geheim?  

Iets geheimhouden hoort bij mens-zijn. Elk mens heeft zo zijn geheimen. Van kleine geheimpjes tot grote geheimen die je liever 

nooit wilt onthullen. Geheimen ‘doen’ iets. Deze week ontdekken de kinderen wat dat is.  

In de Bijbelverhalen heeft Jozef geen geheimen voor zijn vader, maar wel voor zijn broers. De broers hebben vervolgens een 

groot geheim voor hun vader als ze Jozef verkopen en doen alsof hij verslonden is door een wild dier.     

 

Bijlage: Een bericht van de protestantse gemeente Voorschoten - Zondag 10 november Sint Maarten in Het Kruispunt 


