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Maandag 12 juni Directie aanwezig 
Dinsdag 13 juni Directie aanwezig 
Woensdag 14 juni  
Donderdag 15 juni Directie ’s ochtends aanwezig 
Vrijdag 16 juni Directie aanwezig 

Deze week: 
Erfgoedproject 
Het Bruine Goud 
Maandag 

 
 
 
19 juni 

 
 
 
Bezoek Veenpark gr. 5 t/m 8 
Directie aanwezig 

Dinsdag 20 juni Directie aanwezig 
Woensdag 21 juni Directie aanwezig 

Workhops beeldend (onderbouw) 
Workshops vloggen (bovenbouw) 
Workshops vanuit de brede school 

Donderdag 22 juni Weerbaarheidstraining Thai Boxen gr.8 
Directie aanwezig 

Vrijdag 23 juni Directie aanwezig 

 
Alvast noteren in de agenda: 

Zondag  25   juni Openlucht gezinsviering 

Di. en wo. 27 en 28 juni  Musical groep 1 en 2 

Donderdag 6 juli   Schoolreisje groep 1 t/m 7 

Wo. t/m Vr. 5 t/m 7 juli  Schoolkamp groep 8 

Zondag 9 juli   Fietstocht 

Woensdag 19 juli   Talentenshow / Playbackshow Let op!!  
   opgave formulier in deze Info (uiterlijk  
   inleveren op 21 juni 

 
 

GEFELICITEERD! 

 
14  juni Sophie  van der  Voort groep 1 
18  juni Kayleigh   Pol groep 8 
18  juni Juf Katelijne Horstman 
 
 
 
 
 
 
 
 



WELKOM BIJ ONS OP SCHOOL! 

 
07  juni Bas van Wieren  groep 2 
07  juni Fleur van Wieren  groep 1 
14  juni Sophie van der Voort  groep 1 
 
 
 
 
 
 
 

FIETSCONTROLE       MAANDAG 19 JUNI 

 
Op maandag 19 juni worden de fietsen van alle kinderen op school gecontroleerd. Zou u 
ervoor willen zorgen dat uw kind(eren) op deze dag de fiets mee naar school nemen? 
 

FIETSTOCHT        ZONDAG 9 JULI 

 
Voor zondag 9 juli organiseren we een fietstocht voor het hele gezin en opa’s en oma’s. Zet 
u de datum vast in uw agenda? Vandaag is er een uitnodiging voor deze fietstocht op papier 
met de kinderen mee naar huis gegaan. 
 

WANDELVIERDAAGSE TEAMLEIDER 

 
Zouden de teamleiders van de wandelvierdaagse de rugzakken weer op school willen 
inleveren? Op 6 juli is er een evaluatievergadering en dan moeten we de tassen weer 
inleveren bij de wandelvereniging.  
 

 
In week 25 en 26 werken alle basisscholen in Klazienaveen aan het erfgoedproject 'Het 
Bruine Goud'. In het kader daarvan staan de volgende activiteiten gepland: 
 
Bezoek Veenpark bovenbouw (19 juni) 
Aanstaande maandagmorgen zal groep 5 t/m 8 een bezoek brengen aan het Veenpark.  
 
Workshop Volksdansen onderbouw (28 juni) 
Groep 1 t/m 4 krijgt een workshop volksdansen. Dit wordt gegeven door 't Aol Volk.  
 
Workshop beeldend onderbouw (21 juni) 
Groep 1 t/m 4 krijgt op school een workshop beeldend (tekenen/handvaardigheid). Ze gaan 
een plaggenhut maken!  
 
Workshop vloggen bovenbouw (21 juni) 
Groep 5 t/m 8 krijgt op school een vlogworkshop. Ze zullen een vlog maken over 
Klazienaveen.  
 
Workshops vanuit de Brede School 
Op woensdagmiddag 21 juni worden er vanuit de brede school workshops beeldend en 
vloggen georganiseerd. Deze worden gegeven op school door externe docenten (dus niet 
door de eigen leerkracht).  Kinderen konden zich hiervoor opgegeven.  
 

ERFGOEDPROJECT: HET BRUINE GOUD 
 



SCHOOLTUIN 

 
Vandaag hebben de kinderen weer hard gewerkt in onze schooltuin. 
Met dank aan buurman Bertus zit de tuin weer vol rode bieten, courgettes en pompoenen. 

De aardappels groeien als kool😉 

Het is leuk om te zien dat de kinderen met zoveel enthousiasme samenwerken in de 
schooltuin. 
 

   

 

    
 
  



TALENTENSHOW / PLAYBACK SHOW 19 JULI 

 
Op woensdag 19 juli houden we weer onze jaarlijkse playbackshow in “De Molen”. Dit jaar 
willen we ook een talentenshow er aan toevoegen. Dus je mag gewoon playbacken, maar 
ook zelf zingen, een instrument bespelen, een goochel-act, een acrobatiek-act, een 
circusact, een toneelstukje enzovoort. Bedenk iets leuks waarin jij je talent kunt laten zien!  
Als je mee wilt doen, moet je het onderstaande strookje inleveren bij meester Maarten. 
Dit briefje kan je tot en met woensdag 21 juni inleveren. Na deze datum kun je je niet meer 
opgeven, en kan je niets meer veranderen. Dus denk goed na wat je wilt doen en welk 
nummer. Je kunt je ook maar 1 keer opgeven, of met een groepje of alleen. Denk eraan; je 
moet zelf thuis oefenen en als je je verkleden wilt/moet, moet je hier zelf voor zorgen. 
 
Maandag 3 juli moeten alle usb-sticks ingeleverd zijn!!! Vergeet niet om je naam en welk nr. 
dat we van de usb-stick moeten draaien, op de usb-stick te zetten. 
 
 
Let op: vul het juiste strookje in  

 
 
 
Ik/wij doen mee met de talentenshow / playbackshow. 
 
Mijn naam is:………………………………………………………………………………………. 
 
Ik zit in groep: .................................... 
 
Wat voor soort act ga ik doen:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Omschrijving van de act (bv. zanger(es)/naam liedje): 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Onze namen zijn: 
 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
Wij zitten in groep:................................... 
 
Wat voor soort act gaan wij doen:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Omschrijving van de act (bv. zanger(es)/naam liedje): 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 



OUDERBRIEF TREFWOORD    VREUGDE EN VERDRIET  

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 4, thema 3 

 

In de weken van 12 t.m. 30 juni werken we bij Trefwoord rond het thema “Vreugde en 

verdriet”. 

 

Sommige mensen treffen het in het leven en mogen een heel gelukkig leven leiden. Andere 

mensen hebben meer pech of hen overkomt iets heel 

verschrikkelijks. Waarom kunnen niet alle mensen gelukkig zijn?, is 

zo’n vraag die dan opkomt. Dat mag je een levensvraag noemen, 

een vraag over wat in het leven belangrijk is, maar tegelijk een 

vraag waarop zo geen antwoord te geven is. Door de eeuwen heen 

zijn zulke levensvragen door mensen gesteld. En steeds weer 

willen mensen een antwoord. Maar juist op levensvragen zul je niet 

gauw een definitief antwoord vinden. 

 

Over die levensvragen denken de kinderen na bij dit thema “Vreugde en verdriet”. 

Zowel ‘vreugde’ als ‘verdriet’ roept een levensvraag op. Bij geluk én bij ongeluk kun je je 

afvragen: Waarom overkomt mij dit? of Waar heb ik dit aan te danken?  

De kinderen benoemen die gelukservaringen en die pechmomenten. Daarna laten we bij de 

kinderen de grote vragen opkomen. Waar komt geluk of ongeluk vandaan? Is ongeluk je 

eigen schuld? Wie weet het? En dan komt een moment waarop niemand een antwoord weet. 

En dat mag. Dat is een ontdekking. We staan niet alleen in die onzekerheid. 

 

Daarbij horen ze het bijbelverhaal over Job. “Zo arm als Job”, u kent de uitdrukking vast. 

Maar eerst was Job een man die alle geluk van de wereld heeft: rijk, fijne familie, gelukkig. 

Wat wil je nog meer? Hij kan God danken voor alles wat hij heeft en dat doet hij ook.  

Op een dag slaat het noodlot toe: hij raakt alles kwijt; zijn huis, zijn 

bezit, familieleden sterven. Ook hij stelt de grote levensvraag: 

waarom overkomt míj dit? Waarom toch God? Job blijft geloven in 

God, maar hij roept God ter verantwoording. En uiteindelijk hoort hij 

het antwoord van God: dat er geen antwoord is. Er is lijden dat 

geen zin heeft en dat niemands schuld is. Ook niet van God. 

Verdriet, ziekte en ongeluk komen op je pad, net als vreugde, geluk 

en gezondheid. Met Job loopt het uiteindelijk goed af, zo horen we. 

 

In de onderbouw horen de kinderen daarbij het verhaal over hoe het voelt als opa en oma 

verhuizen naar Spanje en je ze niet meer zo vaak ziet. Niet meer op zondag oma-cake eten. 

Hoe moet dat verder? 

In de middenbouw wordt het verhaal over ‘De benen van Timo’ verteld. Timo kan niet meer 

lopen. Wat nu? Timo houdt moed en bedenkt oplossingen voor wat hij niet meer kan. 

In de bovenbouw horen ze het verhaal hoe Ludo zich voelt nu zijn ouders gescheiden zijn. 

Met de iPad-app ‘Treurdal’ komen emoties van ‘Tears’ en ‘Total-loss’ naar boven. Als hij 

weet wat dat betekent vindt hij een ‘Escape’: hij kan de iPad aan de kant leggen om andere 

kinderen te ontmoeten. 

 

Al deze verhalen vertellen de kinderen over wat te ‘doen’ als het even niet lekker loopt. Ze 

krijgen ‘niet meer’ dan een stamelend antwoord dat klinkt als: volhouden, veerkracht, er 

doorheen komen, de goede vragen blijven stellen, nieuwe mogelijkheden zoeken. Daar 

willen we de kinderen in sterken. 
  



 


