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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 
11 oktober 2016 

 
 
 
 

Agenda 
 
 
Deze week 
Dag Datum Tijd Activiteit 

 
maandag 10 – 10  14.30 – 16.00 teamvergadering 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 

11 – 10  
12 – 10 
13 – 10   

19.30 - … 
Ochtend/middag 
18.00 – 19.00  

oudervereniging vergadering 
spelletjes groepen 1 en 2 
afsluiting kinderboekenweek 

 
Bij afwezigheid van de directie kunt u met uw vragen bij juf Bianca (groep 4) of juf Vinnie (groep 6) terecht. 

 

 
 
 
 

De week na de herfstvakantie 
Dag Datum Tijd Activiteit 

 
Maandag 24 – 10  14.30 – 16.00 teamvergadering 
    
 
Bij afwezigheid van de directie kunt u met uw vragen bij juf Bianca (groep 4) of juf Vinnie (groep 6) terecht. 
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Van de  van de directie 
 
 
Vorige week woensdag zijn er heel veel opa’s en oma’s in de school geweest voor de high tea. Wat was dat 
een happening. Ik heb de kinderen met stralende gezichten hun opa’s en oma’s zien opwachten en in de 
klassen was het een gezellige drukte. Volgens mij vonden de grootouders het net zo leuk als de kinderen. 
Deze keer hebben we de grootouders uitgenodigd in het kader van de kinderboekenweek, maar ik kan me 
zo voorstellen dat we de opa’s en oma’s nog een keer uitnodigen.  
 
Deze week ben ik in Schotland om nieuwe ideeën op te doen om mee te nemen voor onze school. Ik ben 
deze week dan ook moeilijk bereikbaar. De mail zal ik na terugkomst beantwoorden. Mocht er in de 
tussentijds iets zijn, kunt u bij juf Vinnie of juf Bianca terecht.  
 
Ik wens u allen alvast een heerlijke herfstvakantie! 
 
Met hartelijke groet, 
Marjolein Sijmons 
 

Mededelingen 
 
 
Kinderboekenweek: donderdagavond 13 oktober van 18.00 uur tot 19.00 uur willen we ouders, 
verzorgers, opa’s, oma’s en alle belangstellende van harte uitnodigen om op school te komen om samen de 
Kinderboekenweek 2016 af te sluiten.  
De kinderen hebben werkjes gemaakt, er is een speurtocht door de school en u kunt genieten van mooie 
verhalen in de voorleeslounge.  
 
Wilt u zelf een pen meenemen om de vragen van de speurtocht te kunnen beantwoorden? 
Alle kinderen krijgen woensdag alvast de speurtocht mee naar huis. Het formulier van de speurtocht kan 
donderdagavond ingeleverd worden ineen doos bij juf Marjolein haar kantoor.  
 
Samen lezen 
Vrijdag 14 oktober mogen (net als voorgaande jaren) de kinderen van groep 3 t/m 8 hun lievelingsboek, 
slaapzak en kussen meenemen naar school. Aan het eind van de dag mogen alle kinderen een plekje in de 

school opzoeken waar ze lekker rustig kunnen lezen. 
 
 
Wijziging lunchtijd 
Tijdens de eerste evaluatie van de nieuwe schooltijden kwam ter sprake dat de etenstijd voor de kinderen 
van de groepen 5 t/m 8 vroeg is. Op dit moment eten de kinderen van half 12 tot kwart voor 12 hun broodje 
en gaan daarna een half uur buiten spelen. Na de herfstvakantie zullen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 
na het half uur buiten spelen gaan lunchen. Dat betekent dat zij van 12.15 – 12.30 uur hun meegebrachte 
broodjes zullen eten.  
 
Bibliobus parkeren 
Elke donderdagochtend komt de bibliobus van 8.30 – 10.00 uur. De laatste tijd is gebleken dat de bibliobus 
niet goed voor de school kan parkeren omdat er dan nog auto’s staan. Wilt u er rekening mee houden dat u 
op de donderdag de auto niet voor de school parkeert? 
 
Ipad nieuws vanuit het bestuur: 
Met ingang van vandaag kunnen er weer iPads besteld worden via de Primenius-website 
https://www.primenius.nl/ipad/ipad-bestelformulier 
 
Verkeer 
Donderdag 27 oktober is er de ANWB fietsverlichtingscontrole voor de groepen 3 tot en met 8. 
De verlichting van de fietsen worden die ochtend gecontroleerd. 
Graag zien we iedereen die dag op de fiets op school. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6E4pny_x2h41PM&tbnid=0VNTcl9a3GUAHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fromellebroas.blogspot.com%2F2010%2F10%2Fpen-or-pencil.html&ei=bBEvUqWLHoev0QXlxoGgAg&bvm=bv.51773540,d.ZG4&psig=AFQjCNG0mzOmDU96dNQDUh3kc7vwcss6qA&ust=1378902682602499
https://www.primenius.nl/ipad/ipad-bestelformulier
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Ook zijn we nog op zoek naar ouders die onze commissie komen versterken. 
Waar we ons onder andere mee bezig houden is het planning van activiteiten op het gebied van verkeer en 
veiligheid, een paar keer per jaar vergaderen we en bespreken we de activiteiten die er op de planning staat. 
Mocht u interesse hebben of u wilt iets meer informatie, dan kunt u terecht bij juf Patricia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool schooljaar 2016-2017 

 
4 

Nieuws van de Brede School Barger Oosterveld 
 
 
 
Excuses kaartjesactie Atlas Theater 
  
Het idee was zo leuk: basisschoolleerlingen kennis laten maken met ons prachtige nieuwe Atlas 
Theater en op die manier in contact te brengen met cultuur. We hebben het succes van de gratis 
theaterkaartjes onderschat en de uitvoering is niet goed gegaan. Wij bieden daarvoor onze excuses 
aan. Er kunnen nu 850 kinderen met een ouder gratis naar een theatervoorstelling. Het is niet mogelijk 
om alle basisschoolkinderen een vrijkaart aan te bieden. Wel gaan we samen met het Atlas Theater 
kijken of we nog extra kaarten kunnen regelen en die op een andere manier eerlijk verloten onder de 
kinderen. Hierover volgt later meer informatie. 

 
 

Nieuws uit de groepen 
 
 
GROEP 1 juf Sarah en juf Linda 
Thema: Ook deze week werken we over de Kinderboekenweek, tijdens de Kinderboekenweek staan 
opa’s en oma’s centraal onder het motto ‘voor altijd jong’. We werken over het prentenboek ‘Kas bij 
opa en oma’.  
Werkjes: Tja…… de werkjes blijven nog even een verrassing. Donderdagavond 15 oktober is er 
gelegenheid voor de ouders om de ‘tentoonstelling’ van de gemaakte werkjes te bekijken, dit middels 
een speurtocht.  
Zingen: Deze week herhalen we het lied ‘Logeren bij oma’. 
Versje: Deze week herhalen we het versje ‘Opa en oma’. 
Filmpje van de kinderen: De kinderen kunnen het lied ‘Logeren bij oma’ heel goed zingen! Ook 
kunnen ze het versje ‘Opa en oma’ heel goed opzeggen. Hier heb ik filmpjes van gemaakt. 
Donderdagavond, tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek, zijn de filmpjes te bewonderen op 
het digitaal schoolbord. 
Kinderboekenweek: Op donderdagavond 13 oktober van 18.00 uur tot 19.00 uur willen we ouders, 
verzorgers, opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte uitnodigen om op school te komen om 
samen de Kinderboekenweek 2016 af te sluiten.  
De kinderen hebben werkjes gemaakt, er is een speurtocht door de school en u kunt genieten van mooie 
verhalen in de voorleeslounge.  
Wilt u zelf een pen meenemen om de vragen van de speurtocht te kunnen beantwoorden? 
 
GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
Thema: Vorige week woensdag was de start van de Kinderboekenweek. Hier werken we deze week 
ook nog over. Tijdens de Kinderboekenweek staan opa’s en oma’s centraal onder het motto ‘voor 
altijd jong’. We werken over het prentenboek ‘Het letterwinkeltje’.  
Werkjes: Tja…… de werkjes blijven nog even een verrassing. Donderdagavond 13 oktober is er 
gelegenheid voor de ouders om de ‘tentoonstelling’ van de gemaakte werkjes te bekijken, dit middels 
een speurtocht.  
Liedje: We zingen en dansen deze week het liedje: ‘Theo theo’. 
Kinderboekenweek: Op donderdagavond 13 oktober van 18.00 uur tot 19.00 uur willen we ouders, 
verzorgers, opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte uitnodigen om op school te komen om 
samen de Kinderboekenweek 2016 af te sluiten.  
De kinderen hebben werkjes gemaakt, er is een speurtocht door de school en u kunt genieten van mooie 
verhalen in de voorleeslounge.  
Wilt u zelf een pen meenemen om de vragen van de speurtocht te kunnen beantwoorden? 
 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
Lezen: Deze week leren de kinderen het woord oog. De bijbehorende letter is de -oo-. We lezen deze 
week vooral blz. 19, 20, 21 en 22 uit ‘Veilig en vlot’. Het zou fijn zijn als u deze blz. thuis ook met uw 
kind leest.  
Deze week ronden we kern 2 af met de ‘Veilig en vlot’-toets.  
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Schrijven: Deze week leren de kinderen de schrijfletters  –o- en –oo-.  We herhalen de schrijfletters 
die ze al hebben geleerd. 
Rekenen: Deze week herhalen we de dingen die we geleerd hebben en ronden we blok 2 af met een 
toets.  
Kinderboekenweek: Op 13 oktober van 18.00 uur tot 19.00 uur  willen we ouders, verzorgers, opa’s, oma’s 
en andere belangstellenden van harte uitnodigen om op school te komen om samen de Kinderboekenweek 
2015 af te sluiten.  
De kinderen hebben werkjes gemaakt, er is een speurtocht door de school en u kunt genieten van mooie 
verhalen in de voorleeslounge.  
Samen lezen 
Vrijdag 14 oktober mogen (net als voorgaande jaren) de kinderen van groep 3 t/m 8 hun lievelingsboek, 
slaapzak en kussen meenemen naar school. Aan het eind van de dag mogen alle kinderen een plekje in de 

school opzoeken waar ze lekker rustig kunnen lezen. De kinderen van groep 3 en 4 zoeken een plekje in het 

speellokaal.   
Verkeer: Donderdag 27 oktober   is er voor de groepen 3 tot en met 8 de fietsverlichtingsactie.  
Alle kinderen worden deze dag op de fiets verwacht.  

 
 
 
 
GROEP 4  juf Bianca en juf Lisanne 
Rekenen: Vorige week hebben we blok 2 afgesloten, deze week beginnen we met het nieuwe blok. In blok 3 
werken we met Speurneus Pienter. Met hem gaan we samen problemen oplossen. In dit blok werken we aan  
het tellen van gestructureerde hoeveelheden(bijv. het tellen in gelijke groepjes), optellen en aftrekken t/m 20, 
rekenen met geld en het leren omgaan met het begrip vermenigvuldigen. 
Taal: We beginnen deze week met een nieuwe thema. Dit is thema 4 en dit thema heet: Horen, zien en 
zwijgen. Tijdens dit thema leren we dat communicatie gaat om zowel verbale als non-verbale communicatie, 
dat een spreker ook kan spreken zonder dat er ‘gesproken’ wordt. Daarnaast gaan we verhalen schrijven. Dit 
gaan we in groepjes doen maar ook leren we een eigen verhaal schrijven.  
Spelling: Deze week gaat het over de regel van: staart. De kinderen leren de combinatie van mmkmm te 
herkennen en om deze woorden correct te schrijven.     
Kinderboekenweek: Op donderdagavond 13 oktober van 18.00 uur tot 19.00 uur willen we ouders, 
verzorgers, opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte uitnodigen om op school te komen om 
samen de Kinderboekenweek 2016 af te sluiten.  
De kinderen hebben werkjes gemaakt, er is een speurtocht door de school en u kunt genieten van mooie 
verhalen in de voorleeslounge.  
Wilt u zelf een pen meenemen om de vragen van de speurtocht te kunnen beantwoorden? 
Samen lezen 
Vrijdag 14 oktober mogen (net als voorgaande jaren) de kinderen van groep 3 t/m 8 hun lievelingsboek, 
slaapzak en kussen meenemen naar school. Aan het eind van de dag mogen alle kinderen een plekje in de 

school opzoeken waar ze lekker rustig kunnen lezen. 
 
 
GROEP 5     juf Harma  
Verkeer: Donderdag 27 oktober   is er voor de groepen 3 tot en met 8 de fietsverlichtingsactie.  
Alle kinderen worden deze dag op de fiets verwacht.  
Samen lezen:  
Vrijdag 14 oktober mogen (net als voorgaande jaren) de kinderen van groep 3 t/m 8 hun lievelingsboek, 
slaapzak en kussen meenemen naar school.  
Aan het eind van de dag mogen alle kinderen een plekje in de school opzoeken waar ze lekker rustig 
kunnen lezen. 
Donderdagavond 13 oktober: 
Donderdagavond 13 oktober van 18.00 uur tot 19.00 uur willen we ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en 
alle belangstellende van harte uitnodigen om op school te komen om samen de Kinderboekenweek 2016 af 
te sluiten.  
De kinderen hebben werkjes gemaakt, er is een speurtocht door de school en u kunt genieten van mooie 
verhalen in de voorleeslounge.  
Wilt u zelf een pen meenemen om de vragen van de speurtocht te kunnen beantwoorden? 
Wijziging lunchtijd:  
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Tijdens de eerste evaluatie van de nieuwe schooltijden kwam ter sprake dat de etenstijd voor de kinderen 
van de groepen 5 t/m 8 vroeg is.  
Op dit moment eten de kinderen van half 12 tot kwart voor 12 hun broodje en gaan daarna een half uur 
buiten spelen.  
Na de herfstvakantie zullen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 na het half uur buiten spelen gaan lunchen. 
Dat betekent dat zij van 12.15 – 12.30 uur hun meegebrachte broodjes zullen eten.  
Rekenen: 
We sluiten deze week het thema “de popgroep” af met een toets. 
Heel veel kinderen hebben de tafels 1 t.m. 5 al gehaald. 
De tafels blijven heel belangrijk! 
Na de herfstvakantie gaan we met de groep nieuwe groepsdoelen formuleren. 
Spelling. 
Naast het werken aan de persoonlijke doelen krijgen de kinderen nogmaals de open lettergreep 
aangeboden.  Lange klank aan het eind  van een klankgroep. 
  Hoor je aan eind van een klankgroep een lange klank,  

aa, ee, oo, uu? 
  Dan schrijf je maar één  

a, e, o, u. 
Er volgt ook maar één medeklinker. 

Herfstvakantie: ik wens iedereen een fijne herfstvakantie! 
 
 
GROEP 6  juf Vinnie 
Rekenen: De afgelopen weken hebben we veel gewerkt met getallenlijnen en ons flink bezig gehouden met 
delen (met en zonder rest). Ook verhoudingstabellen kwamen aan de orde. De komende perioden gaan we 
kennismaken met breuken en beginnen we langzaam “ouderwets” te vermenigvuldigen.  
Spelling: Het herhalen van de regels van “Toren”, “Torren” en “Stam” is afgerond. We gaan ons nu richten 
op het aanbieden van “W1” (werkwoorden in de tegenwoordige tijd). Het nadruk ligt op de t die in de tweede 
persoon achter de stam komt (Ik loop, een ander loopt). Ook de regel van “Knabbelen” (woorden met twee 
stomme e’s) wordt aangeboden. Alle kinderen krijgen tevens ook de gelegenheid om reeds aangeboden 
maar nog niet goed geautomatiseerde regels te herhalen en we verder mee te oefenen.  
Natuur: Donderdag neem ik de egels mee naar school en gaan we ons verdiepen in het leven van egels. Op 
basis van de nieuwsgierigheid van de kinderen gaan we samen een informatiemuur maken over egels en 
ontdekken we welke dieren aan winterslaap doen.  
Taal: We beginnen aan hoofdstuk 4 “Ik heb een dokter nodig”. De kinderen leren woorden die te maken 
hebben met ziek zijn en maken kennis met een aantal spreekwoorden rond dit thema. Ook gaan ze leren 
hoe ze persoonsvormen kunnen vinden.  
Kinderboekenweek: U bent van harte welkom op de afsluiting van de kinderboeken week op donderdag 13 
oktober van 18.00 uur tot 19.00 uur.  
Wijziging lunchtijd: Tijdens de eerste evaluatie van de nieuwe schooltijden kwam ter sprake dat de 
etenstijd voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vroeg is. Op dit moment eten de kinderen van half 12 tot 
kwart voor 12 hun broodje en gaan daarna een half uur buiten spelen. Na de herfstvakantie zullen de 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 na het half uur buiten spelen gaan lunchen. Dat betekent dat zij van 12.15 
– 12.30 uur hun meegebrachte broodjes zullen eten.  
Samen lezen 
Vrijdag 14 oktober mogen (net als voorgaande jaren) de kinderen van groep 3 t/m 8 hun lievelingsboek, 
slaapzak en kussen meenemen naar school. Aan het eind van de dag mogen alle kinderen een plekje in de 

school opzoeken waar ze lekker rustig kunnen lezen. 
 
 
GROEP 7 juf Esther en juf Patricia 
Topo Europa: Deze week krijgen de kinderen de topokaart van Europa mee naar huis. Over deze landen 
hebben de kinderen maandag 31 oktober een topotoets. De kinderen leren de landen (en later de 
hoofdsteden) van een “papieren versie” en maken een “papieren toets”. Daarna wordt de digitale versie van 
topomasters ingezet. Verdere informatie hierover volgt nog via de nieuwsbrief. 
High tea: Wat was het afgelopen woensdag gezellig tijdens de high tea! Hierbij willen we de ouders 
bedanken voor al het lekkers en de opa’s en oma’s voor hun komst! Foto’s van de High tea kunt u vinden op 
Klasbord. 
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Kinderboekenweek: donderdagavond 13 oktober van 18.00 uur tot 19.00 uur willen we ouders, 
verzorgers, opa’s, oma’s en alle belangstellende van harte uitnodigen om op school te komen om samen de 
Kinderboekenweek 2016 af te sluiten.  
De kinderen hebben werkjes gemaakt, er is een speurtocht door de school en u kunt genieten van mooie 
verhalen in de voorleeslounge.  
Wilt u zelf een pen meenemen om de vragen van de speurtocht te kunnen beantwoorden? 
Samen lezen 
Vrijdag 14 oktober mogen (net als voorgaande jaren) de kinderen van groep 3 t/m 8 hun lievelingsboek, 
slaapzak en kussen meenemen naar school. Aan het eind van de dag mogen alle kinderen een plekje in de 

school opzoeken waar ze lekker rustig kunnen lezen. 
Verkeer: Donderdag 27 oktober is er voor de groepen 3 tot en met 8 de fietsverlichtingsactie.  
Alle kinderen worden deze dag op de fiets verwacht.  
Wijziging lunchtijd: Tijdens de eerste evaluatie van de nieuwe schooltijden kwam ter sprake dat de 
etenstijd voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vroeg is. Op dit moment eten de kinderen van half 12 tot 
kwart voor 12 hun broodje en gaan daarna een half uur buiten spelen. Na de herfstvakantie zullen de 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 na het half uur buiten spelen gaan lunchen. Dat betekent dat zij van 12.15 
– 12.30 uur hun meegebrachte broodjes zullen eten.  
Rekenen: Deze week ronden we blok 2 af en beginnen we aan een nieuw blok. In dit blok staan 
sportprestaties centraal, de kinderen maken kennis met maatverfijning rondom sportprestaties. Hierbij gaat 
het om berekenen met kommagetallen, kommagetallen op volgorde plaatsen en kommagetallen op een 
getallenlijn plaatsen.  
Spelling: Deze week staan de volgende categorieregels centraal:  liniaal woorden, woorden op –iaal, ieel, 
ueel. bij deze woorden hoor je een j of een w, maar die schrijf je niet. 
 
 
 
 
GROEP 8  meester Paul 
Knutselen:  
Voor het werkje van de Kinderboekenweek hebben de kleuters nog niet genoeg ligadozen.  
Hebt u nog ligadozen voor de kleuters?  
U kunt ze inleveren bij juf Marieke?  
Alvast bedankt! 
3D-Kanjers: Dit jaar gaan we werken met een 3D-printer in de klas. Om de printer te kunnen 
gebruiken zullen de kinderen hem eerst zelf in elkaar moeten zetten. Het project zal ongeveer vier tot 
zes weken in beslag nemen. We werken dan op de vrijdagmiddag (na de middagpauze). Voor deze 4-
6 middagen/morgens zoek ik opa’s en oma’s die het leuk vinden om een groepje van 4 à 5 
kinderen te begeleiden. Kennis van techniek is niet noodzakelijk! (momenteel staat de teller op 
3 opa’s) We starten op donderdag 27 oktober om 08:30u 
Engels: De kinderen mogen zelf songteksten aandragen, waar we enkele Engelse woordjes uithalen om te 
oefenen. Elke leerling die dit leuk vind kan zich bij mij melden. 
Vraag van de week: Ook dit jaar zijn er weer smiley’s te verdienen met de “vraag van de week” vraag uw 
kind wat dit inhoudt. 
VO-Voorlichting: Op maandag 31 oktober hebben we de jaarlijkse ouderavond voor de ouders van groep 8. 
Jullie kunnen je inschrijven voor twee introducties. Keuze uit: Carmel, Hondsrug en Esdal. We beginnen om 
19u. Geef uw voorkeur gewoon mee met uw kind. 
Samen lezen 
Vrijdag 14 oktober mogen (net als voorgaande jaren) de kinderen van groep 3 t/m 8 hun lievelingsboek, 
slaapzak en kussen meenemen naar school. Aan het eind van de dag mogen alle kinderen een plekje in de 

school opzoeken waar ze lekker rustig kunnen lezen. 
 
Agenda voor de komende periode: 
 
Donderdag  13 okt. Afsluiting kinderboekenweek 18:00-19:00 
Woensdag 26 okt. Skoolchoizz beurs in het Hampshire Hotel Emmen 
Donderdag 27 okt. Start 3D-kanjerproject met hulp van opa’s (3D-printer) Let op! start 08:30u! 
Maandag 31 okt. VO-voorlichtingsavond bij ons op school 
Dinsdag 22 nov.  Waterles in de klas 
Donderdag  01 dec. Excursie naar Kamp Westerbork (Vertrek om 08:05u !!!) 
Dinsdag 13 dec. Excursie Waterzuivering 
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iPad Service 
 
 
Als u een vraag heeft kunt u afhankelijk van de soort vraag terecht op school of u belt het iPad 

servicenummer:  0597-743100. 

Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 10:00 tot 16:00 uur. Wordt het niet beantwoord of buiten 

deze tijden, dan kunt u de voicemail inspreken. Wij verzoeken u dan de volgende gegevens achter te 

laten: 

•    School 

•    Naam leerling 

•    Vraag/ probleem 

•    Uw telefoonnummer 

Melden van schades kan via het webformulier. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Trefwoord 
 
 

 
Doorbijten 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 4  

 

In de week van 24 oktober t.m. 11 november staat in de methode Trefwoord het thema “Doorbijten” 

centraal. 

 

Kom op, nog even de tanden op elkaar en doorbijten. Totdat je de schoolslag onder de knie hebt, twee 

octaven zuiver kunt spelen op de viool of in staat bent om van je 

gamecomputer af te blijven. Volhouden is een deugd, een positieve 

kwaliteit die we als opvoeders graag ondersteunen. 

Kinderen laten vaak zien dat ze doorbijters zijn. Als ze graag iets willen 

leren, dan gaan ze ervoor. Maar soms wordt het zwaar. Bijvoorbeeld als 

het te lang duurt of saai wordt voordat ze resultaat zien. 

 

De bijbelverhalen in dit thema gaan over een echte doorbijter: Jakob. Hij is maar 

een paar tellen jonger dan zijn tweelingbroer Esau, maar hij wil dolgraag de oudste 

zijn. De oudste heeft namelijk het eerstgeboorterecht en zal van vader Isaak de 

zegen krijgen. Jakob zet alles op alles en het lukt hem: de familielijn en het geloof 

van vader Isaak en grootvader Abraham zullen met hem verder gaan. En als hij 

later de liefde van zijn leven ontmoet, is Jakob bereid om twee keer zeven jaar te 

werken om met Rachel te mogen trouwen. 

 

‘Is iets moeilijk vol te houden, 
ook al was je het van plan? 
Moet je je er steeds toe zetten, 
en daar baal je weleens van? 
Kom op, zet je schrap! 
Zet elke dag een stap.’ 

 

http://www.primenius.nl/ipad/schade
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De laatste week van dit project is ‘toevallig’ ook de Week van het Katholiek 

Onderwijs, met dit jaar het thema ‘Hoop geef je door’. Onze school wil daar bij 

stil staan: de kinderen horen verhalen over Maria en Sint Maarten, die ook 

doorbijters waren. Maria schrikt als ze hoort dat ze een kindje zal krijgen, maar 

ze stelt zich erop in. Zo ook Sint Maarten, die zomaar een bedelaar voor zich ziet. 

Wat doe je dan? We weten allemaal dat hij zijn mantel deelt. Daar kiest Sint 

Maarten voor. Zo geeft hij de hoop door, die Jezus mensen gaf. Ook een echte 

‘doorbijter’ dus, die Sint Maarten.  

 

Om echt vol te houden moet je gemotiveerd zijn. En dan helpt het als je de zin kunt 

ervaren van de dingen die je moet doen. Dan weet je dat tanden poetsen gezond is 

en waarom een sponsorloop niet gemakkelijk is maar wel waardevol. Bij die 

ontdekkingstocht willen wij de kinderen graag helpen.   

 

 

Uw team 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gegevens school 
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