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Datum: 15 maart 2019 Nummer: 26 

 

Agenda 

Vrijdag 15 maart geen les ivm staking leerkrachten 

Donderdag 21 maart excursie groepen 8 naar museum Engelandvaarders en Atlantikwall in Noordwijk 

   Groep 1/2d op excursie naar de bibliotheek 

Vrijdag 22 maart lijnbaltoernooi groepen 7 

 

Kwink van de Week 18 tot en met 22 maart: Les 13 - Kiezen 

Onder- en middenbouw: keuzes maken   Bovenbouw: fout gekozen 

     
Voorlezen 

Op vrijdag 8 maart vertegenwoordigde Marith van der Helm uit groep 7b onze school bij de voorleeswedstrijd van Voorschoten 

/ Wassenaar. In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen, dat zij de voorrondes op onze school heeft gewonnen. Ze las 

voor uit het boek 'Mathilda' van Roald Dahl. Helaas heeft ze niet gewonnen, maar desondanks zijn we trots op haar dat ze onze 

school wilde vertegenwoordigen!   

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Over het thema ‘Oplossen’ 

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 maart tot en met 5 april) is dat: Oplossen.  

 

Een rekensom, rebus of kruiswoordpuzzel vraagt om een oplossing. Kinderen worden graag uitgedaagd en ze vinden het prachtig 

om te ontdekken dat ze in staat zijn om vraagstukken op te lossen. Daar groeien ze van. Om iets te kunnen oplossen, heb je dus 

allereerst een probleem nodig. En die zijn er genoeg in het leven, al zijn ze soms van een andere orde dan de uitdaging van de 
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rekensom of het bordspel. De kinderpardonregeling, meerdere landen die hetzelfde grondgebied claimen, miljoenen mensen die 

honger lijden, ook van deze problemen zullen kinderen horen.  

 

De Bijbelverhalen in dit thema tonen ons een verrassende en soms zelfs tegendraadse Jezus. Geconfronteerd met problemen, 

doet hij keer op keer onvoorstelbare voorstellen.  

Aan de hand van verhalen en vraagstukken leren de kinderen kritisch kijken naar de manier waarop zijzelf én anderen naar 

oplossingen zoeken. Volg je je verstand of ook je hart? Denk je aan jezelf of ook aan de ander? Waar ligt de 

verantwoordelijkheid en wie heeft de mogelijkheid?  

Daarbij leren de kinderen misschien ook om over schijnbare grenzen en veelgehoorde dooddoeners heen te stappen. Een 

bijdrage aan een goed doel bijvoorbeeld, dat is toch maar een druppel op een gloeiende plaat? Klopt, maar die ene druppel is óók 

een teken van hoop en vertrouwen. En is óók een begin van een oplossing, hoe klein ook. En ook dát is waar en de moeite waard! 

 

De kinderen leren in dit thema vragen te stellen bij de wijze waarop mensen naar oplossingen zoeken in het leven. Ze worden er 

zich in dit thema ook van bewust dat niet alle problemen in het leven oplosbaar zijn .  

Ze zeggen wel: Het heeft geen zin om vrede na te streven. 

Geweld en ruzie gaan nooit weg, die horen bij het leven. 

En oorlog zal er altijd zijn. Wat kun je doen? Je bent maar klein. 

Een kleine druppel op een plaat die gloeiend is van haat. 

 

Toch denk ik dan: Het is niet waar want al die druppels bij elkaar 

Die vormen als ze samengaan een brede waterloop. 

Zo’n druppel is een klein begin. Je draagt iets bij en dat heet zin. 

Die druppel wordt een oceaan. Een oceaan van hoop! 

 

Ze zeggen wel: Het heeft geen zin, die hulp aan arme landen. 

Het is alsof je vlammen dooft die toch algauw weer branden. 

Dat beetje hulp, dat helpt geen spat, én druppel maakt de grond niet nat. 

Het haalt niets uit en heeft geen nut. Een bodemloze put.  

 

Toch denk ik dan: Het is niet waar want al die druppels bij elkaar 

Die vormen als ze samengaan een brede waterloop. 

Zo’n druppel is een klein begin. Je draagt iets bij en dat heet zin. 

Die druppel wordt een oceaan. Een oceaan van hoop! 

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 18 – 22 maart  

Onderbouw: Een vervelende situatie 

Dagelijks zijn er situaties die vervelend zijn en die vragen om een oplossing. De kinderen zullen ervaren dat er altijd ruimte is 

om een oplossing te vinden. De deelgebieden die we verkennen zijn: bezit, relaties, ruimte en anders denken. Deze week staat de 

animatie ‘Mijn huis’ op het programma. Konijn en Egel hebben een woningprobleem. Ze willen allebei hetzelfde huis. Hoe lossen 

de kinderen dat op? 

De Bijbel vertelt over het honderdste schaap dat op een bepaald moment ontbreekt. Wat doe je dan als goede herder? Het 

andere Bijbelverhaal gaat over vijf meisjes die geen olie hebben om hun lampje brandend te houden. Ook die situatie heeft een 

oplossing nodig.  
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Midden – en Bovenbouw: Problemen 

Deze eerste week van het thema ‘Oplossen’ staan de kinderen stil bij de vraag: Op welke gebieden in het leven van mensen 

ontstaan gemakkelijk problemen? Ze ontdekken dat problemen waarmee ze te maken krijgen vaak te herleiden zijn tot deze vier 

‘basisproblemen’: bezit, relaties, ruimte en meningen. 

In de Bijbelverhalen van deze week gaan de mensen met hun problemen naar Jezus. Ze merken dat Jezus op een heel andere 

manier tegen deze problemen aankijkt.  

 

 


