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Maandag 14 november  
Dinsdag 15 november  
Woensdag 16 november Directie afwezig (directieberaad) 
Donderdag 17 november ’s Middags directie afwezig 
Vrijdag 18 november  

Maandag 21 november ’s middags Teamtraining De Vreedzame 
School. Kinderen vrij v.a. 12.00 uur 

Dinsdag 22 november  
Woensdag 23 november Evaluatieavond Unit-leren 
Donderdag 24 november Directie afwezig (Cursus Pedagogisch 

Leiderschap) 
Vrijdag 25 november  

 

TEAMTRAINING DE VREEDZAME SCHOOL    21 NOVEMBER 

 
Maandag 21 november heeft het team een 
trainingsmiddag voor De Vreedzame School. De 
kinderen zijn deze dag om 12.00 uur vrij. 
 

Het team bereid zich deze middag voor op blok drie. 
Het thema van blok 3 is:  

We hebben oor voor elkaar  
 
 

Doel blok:  
Leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, 
verplaatsen in het gezichtspunt van een  
ander, verschil van mening overbruggen. 

  



TREFBALTOERNOOI 

 

 
In de herfstvakantie hebben kinderen uit groep 6 en 7 meegedaan aan het trefbaltoernooi in 
sporthal de Zon. Ze hebben het erg goed gedaan en zijn 2e geworden! We zijn erg trots! 
Woensdag 28 december mogen de kinderen hun talenten tonen tijdens de Emmense 
trefbalfinale. 
 

GEZINSVIERING ACTIE SCHOENENDOOS 

 
Afgelopen zaterdag was de gezinsviering waarin Actie Schoenendoos centraal stond. Er 
stond al een hele stapel en er zijn ook nog heel veel schoenendozen gebracht in de viering. 
Wat een geweldige opbrengst! Alle kinderen en ouders heel erg bedankt voor jullie bijdrage! 
 
Het was een mooie viering waarin het kinderkoor, met een aantal kinderen van onze school, 
prachtig heeft gezongen. 
 

 
 



 
 

EERSTE INDRUK STUDIEREIS MEESTER NILS 5 T/M 13 NOVEMBER 

 
Zondagmiddag ben ik teruggekomen van een zeer inspirerende studiereis naar Boston en 
New York. Tijdens deze studiereis heb ik veel mooie dingen gezien op verschillende scholen. 
Binnenkort zal er een verslag van deze studiereis worden gemaakt door de deelnemers van 
deze reis, maar ik wil u nu alvast een korte foto-impressie geven van deze dagen. Zie 
onderstaand de foto’s. 
 

 
 
 



  



 

Verbinden 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 2, thema 1 

 

In de week van 14 november t.m. 2 december staat in de methode Trefwoord het thema “Verbinden” 

centraal. 

 

We hebben een lijntje! Niemand leeft op een eiland. In onze omgeving en 

zeker op school zijn er altijd andere mensen waarmee je rekening moet 

houden. Je leeft altijd samen met anderen. Want zonder solidariteit, 

betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel geeft samen spelen, leven en 

werken veel minder plezier. Daarom onderzoeken de kinderen waar 

verbondenheid te zien is en met wie zij zich verbonden weten.  

Het gaat ook wel eens niet goed. Kinderen worden zich bewust van 

spanningen en conflicten die zich afspelen tussen mensen. In het verhaal 

van de tweeling Ilse en Marissa wordt duidelijk dat zij ook verschillend 

mogen zijn, ook al lijk je precies op elkaar en draag je dezelfde kleding (mb 

en bb). De kinderen in de onderbouw onderzoeken aan de hand van een familiefoto met welk familielid 

zij een speciaal lijntje hebben. 

 

De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Jozef. Jozef is één van de 12 kinderen van Jacob. Hij is de 

lieveling van zijn vader. Als Jozef op een dag een mooie en bijzondere jas van zijn vader krijgt, krijgt de 

jaloezie bij de broers de overhand. Zij verkopen Jozef als slaaf. Jozef komt terecht in Egypte aan het hof 

van de rijke Potifar. Jozef kan dromen uitleggen en belandt daardoor uiteindelijk aan het hof van de 

Farao als onderkoning. Jaren later, als er een grote hongersnood optreedt in Kanaän, het land van zijn 

broers, trekken deze broers naar Egypte om graan te halen. De 

broers herkennen Jozef niet en hij stelt hen op de proef. Hebben zij 

iets geleerd uit het verleden of stelt broederschap in hun ogen niet 

veel voor? Jozef houdt één van zijn broers in gijzeling en stuurt de 

anderen terug met een opdracht. Als zij deze keer hun broer niet in 

de steek laten, maakt Jozef zich bekend. Hij zorgt ervoor dat zijn 

familie en zijn oude vader Jacob zelfs de Farao ontmoeten en een 

plek krijgen in Egypte. Zo verbindt Jozef twee volkeren met elkaar. 

 

Een historische bruggenbouwer is Sinterklaas. Samen met zijn pieten proberen ze 

het iedereen naar de zin te maken. Maar dat lijkt mis te gaan als Mini-Piet en 

Maxi-piet op de andere pieten mopperen en zeggen dat het saaie pieten zijn.  

Of toch niet, en kunnen Mini-piet en Maxi-Piet ook met de andere pieten plezier 

hebben?  

 

Om je echt verbonden te voelen met mensen en de wereld om je heen is het fijn dat je weet welke 

lijntjes er zijn tussen de kinderen in de klas, je ouders en of andere familie. Maar misschien ook wel met 

kinderen die net als jij van zwemmen, tekenen of gamen houden. 

 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/

