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Jaargang 23,  Nummer 29, 18-4-2017 

 

Maandag 17 april 2e Paasdag 
Dinsdag 18 april Ontwikkelingsgesprekken 
Woensdag 19 april Directie afwezig 

Ontwikkelingsgesprekken 
Donderdag 20 april Afsluiting Landenproject 

Ontwikkelingsgesprekken 
Vrijdag 21 april Koningsspelen 

Ontwikkelingsgesprekken 

Ma t/m vrijdag 24 t/m 28 mei Meivakantie 

Maandag 01 mei LOT controle 
Dinsdag 02 mei  
Woensdag 03 mei  
Donderdag 04 mei  
Vrijdag 05 mei Bevrijdingsdag. Alle kinderen vrij. 

 

GEFELICITEERD! 

 
18 april Brent Mensen   groep 1 
21 april Romy Weijers   groep 4 
22 april Oscar Wannige  groep 4 
26 april Kamil Burda   groep 4 
28 april Lieke Peters   groep 2 
28 april Niek Smit   groep 8 
 

AFSLUITING LANDENPROJECT     DONDERDAG 20 APRIL 

 
We zijn in de groepen 5 t/m 8 druk bezig geweest met het landenproject. Er worden 
gerechten voorbereid, muurkranten gemaakt, vragen voor een quiz bedacht, dansen 
ingestudeerd, woordzoekers gemaakt, enzovoort!  
 
Graag nodigen we alle ouders, grootouders, en andere belangstellenden uit om op 
donderdag 20 april vanaf half 2 langs te komen om de landenmarkt te bekijken.  
 

KONINGSSPELEN 

 
Groep 1 t/m 5 Tijdens de Koningsspelen van aanstaande vrijdag mogen de kinderen 

verkleed komen in het oranje/rood/wit/blauw!  
Met groepen 1 t/m 5 doen we een sport- en spelcircuit op school, dus 
het is wel handig als de verkleedkleding niet 'in de weg' zit.  
 
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij. Ook groep 5 is deze dag om 
12.00 uur vrij 
 
Wij hebben er zin in! 



 
Groep 6 t/m 8 Voor Koningsspelen 2017 is er dit jaar weer een sportdag voor groep 

6, 7 en 8  georganiseerd op de sportvelden van KZC’08. De kinderen 
verzamelen zich gewoon om 8.30 uur op school, zodat we gezamenlijk 
naar het sportveld lopen. De sportdag start om 9.00 uur. De kinderen 
hoeven deze dag geen fruit/drinken mee, daar wordt voor gezorgd. 
Sportieve kleding en sportschoenen is natuurlijk wel gewenst!  De 
sportdag duurt tot 12.00 uur, daarna lopen alle kinderen gezamenlijk 
weer naar school en kunnen ze genieten van hun welverdiende 
vakantie! De ouders die ons helpen deze dag, willen we alvast hartelijk 
bedanken.  

 
 

3 EN 4 MEI  ROUTE 8 EINDTOETS GROEP 8 

 
Op 3 en 4 mei zal groep 8 de Route 8 Eindtoets gaan maken.  
 
Groep 8, heel veel succes gewenst!  
 

TERUGKOPPELING INFORMATIEAVOND GROEPSINDELING 2017 / 2018 

 

Maandagavond 10 april heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor de ouders van 

groep 1 t/m 4 en de ouders van groep 5 t/m 7 over de groepsindeling voor het komende 

schooljaar. In de bijlage treft u de presentatie die we voor deze avond hebben gebruikt. 

Mocht u nog vragen hebben over de groepsindeling voor komend schooljaar, kunt u contact 

opnemen met de groepsleerkracht van uw zoon / dochter of met mester Nils. We leggen u 

graag uit hoe we komend jaar gaan werken in de groepen. 

Graag informeer ik u dat we komend jaar met 6 groepen mogen werken in plaats van 5 

groepen. De aanvraag die we hebben gedaan voor een extra groep is goedgekeurd door het 

bestuur. 

Komend jaar kunnen we hierdoor werken met: 

2 kleutergroepen 

Groep 3 

Groep 4/5 

Groep 5/6 

Groep7/8  

4 MEI DODENHERDENKING 

 

Herdenking: 

Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Dodenherdenking plaats. Ook dit jaar gaat 

de Oecumenische werkgroep weer een herdenking organiseren. De plechtigheid 

voorafgaande aan de twee minuten stilte begint om 19.00 uur naast de loods van de 

Hobbyclub van de Purit aan de Mr. Ovingstraat. In een tent zullen gedichten worden gelezen, 

liederen gezongen en kaarsen worden ontstoken. Aansluitend gaan we naar het monument 

van de Purit slachtoffers aan de Noorderkeerkring waar bloemen en kransen worden gelegd. 

Daarna om 19.35 uur gaan we in een stille tocht naar het kerkhof aan de Stellingstraat waar 



we stil staan bij de monumenten van de Oorlogsslachtoffers. Er zal door Arnold Meyers 

passende stukken op de trompet worden gespeeld, waarna we twee minuten stilte houden. 

We sluiten af door gezamenlijk het Wilhelmus te zingen en verlaten daarna weer in stilte het 

kerkhof.  

Gedichten door de scholen. 

Wij willen graag een oproep doen aan de scholen om door de kinderen een gedicht te laten 

maken die ze willen lezen tijdens deze herdenking. De gedichten of aanmeldingen kunnen 

via Albert Bruinewoud:  albertbruinewoud@hotmail.com Tel: 0591 314698  

De werkgroep hoopt op een aantal mooie gedichten. 

Iedereen van harte uitgenodigd, iedereen is welkom om deze openbare plechtigheid bij te 

wonen. 

Namens de Oecumenische werkgroep Klazienaveen. 

FIETSENKEURING 

 

Op 23 mei gaan groep 7 en 8 het Praktisch Verkeersexamen doen. Op 2 mei komt Veilig 

Verkeer Nederland langs om alle fietsen van groep 7 en 8 te keuren.  

Het Praktisch Verkeersexamen mag alleen gefietst worden op een goed gekeurde fiets. Met 

andere woorden, op 2 mei moeten alle leerlingen van groep 7 en 8 de fiets meenemen 

waarop ze het Praktisch Verkeersexamen willen fietsen. 

AFSLUITING LANDENPROJECT     DONDERDAG 20 APRIL 

 
We zijn in de groepen 5 t/m 8 druk bezig geweest met het landenproject. Er worden 
gerechten voorbereid, muurkranten gemaakt, vragen voor een quiz bedacht, dansen 
ingestudeerd, woordzoekers gemaakt, enzovoort!  
Graag nodigen we alle ouders, grootouders, en andere belangstellenden uit om op 
donderdag 20 april vanaf half 2 langs te komen om de landenmarkt te bekijken.  
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Tien woorden  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 3, thema 4 

 

Je hoort mensen nog wel eens verzuchten… “Als iedereen zich nu aan de tien geboden zou houden, zag 

de wereld er een stuk beter uit”.  

In de weken van 17 april tot 5 mei staan ze in de Trefwoordlessen centraal.  

Niet doden, niet stelen en niet liegen. Wie zal daarvan de zin in twijfel trekken? Je hoeft er geen christen 

voor te zijn.  

Maar die eerste drie van de tien geboden: ‘geen afgoden vereren’, ‘Gods naam met eerbied gebruiken’ 

en ‘de dag des Heren heiligen? Om die te begrijpen moeten we terug naar het Bijbelverhaal over Mozes 

en de bevrijding uit de slavernij van Egypte. De Tien Woorden zijn richtlijnen voor een leven in vrijheid.  

 

Wijze richtlijnen 

We hoeven tegenwoordig maar naar het nieuws te kijken om te weten dat een 

vrijheidsstrijd al snel ontaardt in een nieuwe dictatuur. Alles wat voor de 

revolutie verboden was, wordt erna verplicht.   

Het Bijbelse verhaal van de bevrijding bevat een grote wijsheid: vrijheid vraagt 

om oefening. Vrijheid vraagt om eerbied voor de vrijheid zelf. Vrijheid kunnen 

mensen alleen waarborgen met regels die jouw vrijheid en die van je 

medemens beschermen.  

Het eerste van de tien woorden bedoelt: De vrijheid is geschonken, voorkom 

dat je elkaar opnieuw tot slaaf maakt. Geld, succes, macht zijn afgoden die onvrij maken.  

Het tweede woord zegt: Niet nodig om Gods naam overal bij te roepen.  Mensen zijn vaak zelf 

verantwoordelijk voor wat ze doen. Kijk ook uit met mensen die te pas en te onpas met Gods wil te koop 

lopen. Voor je het weet onderdrukken ze groepen mensen in Gods naam.  

Slaven, maar ook mensen die aan hun werk verslaafd zijn, werken zeven dagen in de week. Vrijheid 

betekent ook de tijd nemen om vrij te zijn en samen te genieten. Het is je gegund.  

 

Tien woorden van vrijheid 

Tien woorden: ze leren hoe je met vrijheid om kunt gaan, hoe je de vrijheid 

van jezelf en die van anderen waarborgt. Het zijn levenslessen voor goed 

samenleven. De kinderen horen over deze tien woorden of waarden:  

“Liefde”, “Rust”, “Leven”, “Eerlijk”, “Bezit”, “Respect”, “Eerbied”, “Tevreden”, 

“Trouw”, “Vrijheid”.  

Dat zijn belangrijke woorden/waarden, die verbonden worden met de bijbelse 

10 Woorden. In de Trefwoordlessen onderzoeken de kinderen elke dag één 

van deze woorden en ontdekken wat het voor henzelf en de anderen 

betekent.  

 

We hopen en geloven dat deze waardevolle woorden belangrijke richtlijnen zijn voor onze kinderen en 

daarmee voor de toekomst van onze samenleving.   

 

 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/

