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Maandag 13 februari Directie afwezig 
Dinsdag 14 februari Directie ’s ochtens afwezig i.v.m. studie 

MR-vergadering 
Woensdag 15 februari  
Donderdag 16 februari Directie ’s middags afwezig 
Vrijdag 17 februari Directie afwezig i.v.m. studie 

Carnaval 

Ma t/m vr. 20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie 

Maandag 27 februari Alle kinderen vrij 
Dinsdag 28 februari Directie afwezig 
Woensdag 01 maart Directie afwezig 
Donderdag 02 maart Directie afwezig 
Vrijdag 03 maart  

 

GEFELICITEERD! 

 
19 februari  Fabian Otten  groep 3 
23 februari  Jayden Weidijk groep 1 
26 februari  Luca Takken  groep 1 
27 februari  Bryan Valke  groep 4 
 
 
 
 

WELKOM BIJ ONS OP SCHOOL! 

 
28 februari  Luca Takken  groep 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNAVAL 

 
Op vrijdag 17 februari vieren wij Carnaval op school. Alle kinderen mogen 's morgens 
verkleed op school komen. We maken er een gezellige dag van met leuke spelletjes. De 
kinderen moeten wel fruit, brood en drinken mee. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn we op zoek 
naar ouders die willen helpen bij de spelletjes. U kunt dit doorgeven aan de leerkracht van 
uw kind. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben ’s middag gewoon les. 
 
 



OUD PAPIER INZAMELING WEER VAN START !!! 

Na bijna een jaar geen papiercontainer te 

hebben gehad, kunt u de garage weer leeg 

maken. De oudervereniging heeft 

namelijk weer een papiercontainer! 

We zijn hier erg blij mee !!  

De oudervereniging kan met de inkomsten 

van de papiercontainer leuke dingen 

organiseren voor de kinderen op school en 

mede door de inkomsten van de 

papiercontainer kan de ouderbijdrage voor 

de oudervereniging relatief laag blijven. 

Wij willen u dan ook vragen het papier naar onze papiercontainer te brengen. 

De papiercontainer staat in de tuinbouw aan de Strijp 9 in Klazienaveen 

BREDE SCHOOL KLAZIENAVEEN 

 
De Brede School organiseert verschillende activiteiten voor de kinderen. Via de website 
www.sportiefklazienaveen.nl kunt u, onder het kopje Brede schoolactiviteiten voorjaar 2017, 
de verschillende activiteiten bekijken en uw kind(eren) hiervoor aanmelding. 
  

http://www.sportiefklazienaveen.nl/


Zoeken en vinden 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 3, thema 1 

 

 

In de week vanaf 13 febr. voor de voorjaarsvakantie en de twee weken erna t.m. 10 maart werken we 

met Trefwoord aan het thema “Zoeken en vinden”. 

 

Iedereen loopt wel eens te zoeken: je bent je sleutels kwijt of het konijn is uit zijn hok ontsnapt. Het 

bijzondere is dat je pas gaat zoeken als je iets mist. Het voelt niet goed. Er ontbreekt iets. Je hebt dat 

wat je zoekt écht nodig. Dat wat voor jou waarde heeft, wil je bij je hebben en je gaat zoeken als het 

weg is.  

En wat voel je als je het teruggevonden hebt? Opluchting…? Fijn gevoel? Vreugde misschien? “Ik 

ben blij dat ik het terug heb!”, zeggen mensen vaak na zo’n zoektocht. “Ik had niet geweten wat ik 

zonder (jou) zou moeten doen.”  

De kinderen gaan ontdekken wat zij missen als ze iets, of misschien iemand, kwijt zijn. “Waar is 

Knijn?”, horen ze in de onderbouw. Ze leren dat bepaalde mensen, dieren en dingen belangrijk voor 

hen zijn en dat je die niet kwijt wilt.  

 

Bij die ervaring van iets kwijt zijn en op zoek gaan passen de verhalen die Jezus zijn leerlingen vertelde, bv. over die herder die één 

van zijn honderd schapen kwijt is en alles op alles zet om die ene terug te vinden. Of die vrouw die één van haar tien muntjes zoekt. 

En niet te vergeten die vader die één van zijn twee zoons kwijt is, vaak de ‘verloren zoon’ genoemd, maar gaat het om de zoon of ‘de 

goede vader’?  

Als Jezus zulke verhalen vertelt, moet je even goed nadenken. Het zijn gelijkenissen die méér vertellen. Je moet zoeken wat de 

betekenis is en als je het verhaal goed door je heen laat gaat, vind je een betekenis. De kinderen doen 

dat ook. Waar gaan die verhalen over? Over ons? Dat wij ook zoeken als we iets kwijt zijn? En 

waarom doen we dat dan? Het zoeken is één kant van het verhaal.  

De andere kant van het verhaal is dat ieder van ons gevonden wil worden,  gemist of gezocht wil 

worden… door anderen… of door God. Jezus vertelt in zijn verhalen dat voor God alle mensen erbij 

horen, ook als ze even kwijt zijn om welke reden dan ook. Dat begreep niet iedereen in Jezus’ tijd. 

Of ze snapten het wel, maar ze wilden er niets van weten. Ze wilden niets te maken hebben met 

tollenaars, lammen of blinden: die hoorden er toch niet bij. En ze vonden dat ze zich daar niet druk 

over hoefden te maken. 

 

Dan komt de vraag aan de kinderen: Waar zie jij naar om? Waar zoek jij naar? Met wie voel jíj je 

verbonden? Voor wie voel jíj je verantwoordelijk?  

“We kunnen niemand missen!”, ontdekken de kinderen van de onderbouw.  

“We zijn ook verantwoordelijk voor…”, bedenken kinderen in midden- en bovenbouw. 

 

In diezelfde tijd is het Carnaval en op 1 maart begint met Aswoensdag de Veertigdagentijd. Juist dan is het tijd om - met Jezus’ 

verhalen - na te denken over wat er zoek is in het leven van sommige mensen. Misschien kunnen we helpen zoeken. Wie zoekt, die 

vindt. Dat gaan we doen. 

 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/

