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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 11 oktober 2019 Nieuwsbrief: 7 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Maandag 14 oktober  groepen 7: Frans trefbaltoernooi 

21 tot en met 25 oktober  Herfstvakantie 

 

De Kwinkles in de week van 14 tot en met 18 oktober: Samenwerken  

Onderbouw        Middenbouw      

 

               
 

Bovenbouw 

 
 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Volhouden 

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 ‘Volhouden’ (14 oktober t/m 8 november). 

 

Volhouden wordt gewaardeerd. Het wordt gezien als een grote deugd als een kind, juist als het moeilijk wordt, inzet toont en 

moeite doet om er iets van te maken. Het is bovendien belangrijk omdat kinderen opgroeien in een samenleving die steeds meer 

eigen initiatief en een bijdrage vraagt. 

De Bijbelverhalen in dit thema gaan over een echte volhouder: Jakob. Zijn verhaal roept echter ook vragen op. Tot hoever ben je 

bereid te gaan? Heiligt het doel alle middelen? Is het waar dat de aanhouder altijd wint? Hoe ga je om met tegenvallers? Ben je 

een slappeling als je niet meer kunt volhouden?  

In dit thema ontdekken de kinderen welke betekenis mensen hechten aan volhouden. Daarbij leren ze ook de vraag te stellen naar 

de zin van volhouden en de grenzen daaraan.  
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Trefwoord in de week van 14 tot en met 18 oktober 

Onderbouw: Wat is volhouden?  

Deze week verkennen de kinderen wat volhouden is: doorzetten, niet opgeven, je best doen. We volgen Luwe, de kleine zwaluw 

die op reis gaat naar Afrika om daar te overwinteren. Hij moet telkens volhouden om bij de groep te kunnen blijven. 

In de Bijbelverhalen horen we van Isaak en Rebecca, de tweeling Esau en Jakob. Jakob laat zien dat hij een volhouder is.  

 
Midden- en bovenbouw: Volhouden 

De kinderen verkennen deze week wat volhouden kan betekenen aan de hand van concrete voorbeeldsituaties waarin mensen 

inspanningen, keuzes, meningen en goede voornemens proberen vol te houden. Ze ontdekken dat volhouden te maken heeft met 

doorgaan terwijl het moeilijk wordt. Een volhouder moet ergens moeite voor doen en weerstanden overwinnen.  

De Bijbelverhalen beschrijven Jakob als een echte volhouder. Vanaf zijn geboorte is hij uit op het eerstgeboorterecht dat zijn 

tweelingbroer Esau toekomt. Hiervoor is hij bereid te misleiden en te bedriegen.  

 

Kinderboekenweek 

Heel veel leuke leesactiviteiten deze week! Om er een paar te noemen: groep 4a ging op excursie naar de bibliotheek, groep 7b 

was aan het boekdaten, de groepen 8 lazen voor aan de kleuters en vandaag is er voor alle groepen een voorstelling van  

verhalenverteller Mieke Aalderink: 
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Tenslotte: Laura en Vera uit groep 4b maakten deze prachtige tekening van Het Kompas!  

 

 


