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Gerardusschool 
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Agenda 
 

Deze week 
Dag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Datum 
24-05-2017 
25-05-2017 
26-05-2017 

Tijd 
Hele dag 

Activiteit 
Directie afwezig 
Hemelvaart – leerlingen vrij 
Leerlingen vrij 

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

 
Volgende week 

Dag 
Maandag 
Woensdag 

Datum 
29-05-2017 
31-05-2017 

Tijd 
14:30 – 16:00 uur 
Hele dag 

Activiteit 
Teamvergadering 
Studiedag voor het team – leerlingen zijn vrij. 

    
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 
 

 
Afgelopen woensdag was de sponsorloop voor de kinderen in Oeganda. Wat was het een mooie ochtend!  
Het zonnetje straalde, net als de kinderen.  
De opbrengst van de sponsorloop zal samen met de vastenactie op 22 juni aan het kinderkoor worden 
aangeboden. De opbrengst van de sponsorloop tot nu toe is ruim duizend euro. Wat een prachtig resultaat.  
Ik ben ontzettend trots op de kinderen, dat zij zich zo inzetten om de kinderen in Oeganda te kunnen helpen. 
 
Via de SchoolAdviesCommissie heb ik de vraag gekregen waarom de opbrengst niet voor onze eigen 
kinderen bestemd is. Dat heeft zeker te maken met het feit dat wij naastenliefde en goed voor een ander 
zorgen belangrijk vinden en om onze kinderen te laten zien dat er kinderen op de wereld zijn die het niet zo 
goed hebben als zij.   
 
Vorig schooljaar heeft het team via mij gehoord over de stichting UP4S. Mijn schoonzoon heeft twee jaar 
geleden drie maanden stage gelopen op een basisschool in Bukomansimbi (Oeganda). Die basisschool is 
van de stichting UP4S. De oprichtster van de stichting is Sylvia Mbabazi en haar man Frank Rus. Sylvia is 
zelf opgegroeid in Bukomansimbi en haar beide ouders wonen er nog. Sylvia was zelf in de gelukkige 
omstandigheid dat ze een goede basis- en middelbare schoolopleiding heeft kunnen volgen, maar voor veel 
van haar dorpsgenoten gold dit niet. In 1997 is Sylvia in Nederland komen wonen en in 2000 is ze daar 
getrouwd. Samen met haar echtgenoot hebben ze besloten om de kansarme kinderen in Bukomansimbi en 
omgeving een kans op goed onderwijs te geven. Zo ontstond stichting UP4S (lees: ‘up for us’, wat zoveel wil 
zeggen als ‘kom voor ons op’). Dat is wat stichting UP4S wil doen: opkomen voor de kansarme kinderen van 
Oeganda. Stichting UP4S heeft een christelijke basis. De stichting is opgericht vanuit de overtuiging dat je 
als christen een verantwoordelijkheid hebt naar je (kans)arme naaste. Alle kinderen, ongeacht afkomst of 
geloof, zijn welkom. Wel wordt er op school christelijk onderwijs gegeven. 
 
Jaarlijks komt een kinderkoor naar Nederland om middels optredens op festivals, scholen en in kerken 
bekendheid te geven aan de stichting, het werven van sponsors en het inzamelen van geld. Vorig jaar juni 
was het kinderkoor ook op Full Colour in Emmen. 
 
Ons team staat achter de doelstelling van de stichting en doordat het kinderkoor een bezoek brengt aan 
onze school, maakt het doel, waar de kinderen zich voor inzetten, heel persoonlijk. Er zijn klassen waar 
spontane acties worden gehouden. Wij zijn supertrots op onze leerlingen en kijken en enorm uit naar 21 juni. 
Ik hoop dat u allemaal in de gelegenheid bent om te komen kijken naar het optreden om 14.00 uur op het 
plein. Het wordt een waar spektakel! Dat beloof ik u.  
 
Met hartelijke groet, Marjolein Sijmons 

 
 

Mededelingen 
 

 

Nieuw toetsel 
Binnenkort wordt er op het plein, waar nu de glijbaan staat, een nieuw speeltoestel geplaatst. De 
voorbereidingen zullen op korte termijn plaatsvinden. 
 

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://romellebroas.blogspot.com/2010/10/pen-or-pencil.html&ei=bBEvUqWLHoev0QXlxoGgAg&bvm=bv.51773540,d.ZG4&psig=AFQjCNG0mzOmDU96dNQDUh3kc7vwcss6qA&ust=1378902682602499
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Heeft u interesse in een glijbaan?  
De glijbaan die nu achter op het plein bij de zandbak staat, zal plaatsmaken voor het nieuwe 
speeltoestel. Indien u interesse heeft voor deze glijbaan voor bij u thuis (of ergens anders), kunt u per 
mail contact opnemen met Mario Borghuis, voorzitter van de oudervereniging. Zijn mailadres is 
m.borghuis@hotmail.com. Het is wel van belang dat de glijbaan voor Pinksteren wordt opgehaald.   
 

Zuludesk:  
Er zijn nog steeds problemen met de installatie van Zuludesk. Volgende week dinsdag (30 mei) komen 
de bovenschools ICT-ers weer langs om alle nog voorkomende problemen op te lossen. 
 
Tevredenheidspeiling 
Een aantal weken geleden is de tevredenheidspeiling onder de leerlingen, ouders en personeel 
afgenomen. We hebben met het team de positieve punten en de verbeterpunten besproken. Dit is 
gisteravond met de SchoolAdviesCommissie en de MR besproken. Een korte samenvatting vindt u 
hieronder.  
Leerlingpeiling  

Op twee leerlingen van groep 7 na hebben alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 de 

tevredenheidspeiling ingevuld. Ten opzichte van de referentiesholen zijn onze leerlingen positief over 

onze school. Taal, rekenen, topografie en aardrijkskunde verdient de aandacht.  

Ouderpeiling  

De opkomst voor de peiling is met 62% relatief laag. Door gepersonaliseerd onderwijs krijgen de  

leerlingen meer vrijheid op school. Dat heeft direct invloed op de schoolregels, rust en orde. Dat is in 

de peiling terug te zien. De uitslag van de peiling 2017 is gebaseerd op ouders uit de onderbouw en 

bovenbouw. Er zit verschil in de beoordeling van de ouders in de onderbouw en de ouders in de 

bovenbouw. Wat opvalt is dat de leerlingen een goede waardering geven m.b.t. pestgedrag en veilig 

voelen. Ouders geven aan dat aandacht voor pestgedrag een verbeterpunt is. Dit is niet in 

overeenstemming met elkaar. KiVa gesprekken en de werkwijze van KiVa heeft veel aandacht voor 

het voorkomen van pesten. Dit ervaren de leerlingen in de klas. Ouders krijgen dat niet mee. Dit 

kunnen we opvangen door middels de nieuwsbrief informatie aan ouders te geven over KiVa.   

Personeelpeiling  

De leerkrachten vinden het pedagogisch klimaat erg belangrijk. Dat is te zien in de waardering van het 

belang. De WWZ heeft invloed op de vervanging bij afwezigheid en is een groot aandachtspunt. Dit 

ligt voor een deel buiten onze invloedsfeer. Ten opzichte van 2014 zijn de cijfers gedaald. Alleen het 

schoolklimaat wordt positiever beoordeeld.   

  

Nieuws uit de groepen 
 

 
GROEP 1  juf Sarah, juf Linda en juf Karen 

Thema: Deze week werken we over de lente. Op de lichttafel mogen de kinderen bloemen versieren 
en bij de zandtafel kunnen de kinderen bloemen in potjes zetten! Daarnaast kunnen de kinderen op de 
kralenplank afbeeldingen van de lente maken en kunnen de kinderen met zoutdeeg bloemen voorzien 
van blaadjes! 
Werkjes: De werkjes van deze week staan al in het teken van Vaderdag, wat we gaan maken blijft 
natuurlijk nog even geheim :)  
Liedje: De kinderen hebben vandaag een nieuw liedje geleerd over de lente, 'Lente is weer in 't land'. 
Deze hebben de kinderen vandaag mee naar huis gekregen en kan in het liedjesmapje gedaan 
worden. Door onderstaande link te kopiëren en te plakken in de adresbalk, kunt u ook thuis het lied 
met uw kind zingen: https://www.youtube.com/watch?v=hZxLTKPCTps 

Schoolreisje: Volgende week donderdag gaan we op schoolreisje naar 'Cowboys en Indianen'. We 
vertrekken tegen 8.45 uur van school en zullen rond 15.15 uur weer op school zijn. 
GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
Thema: Deze week werken we over de lente. In de klas en op de gang hebben we verschillende 
werkjes die bij het thema passen. 
Werkjes: De werkjes van deze week passen hij het thema lente.  
Liedje: De kinderen hebben vandaag een nieuw liedje geleerd over de lente, 'Lente is weer in 't land'. 
Door onderstaande link te kopiëren en te plakken in de adresbalk, kunt u ook thuis het lied met uw 
kind zingen: https://www.youtube.com/watch?v=hZxLTKPCTps 

mailto:m.borghuis@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=hZxLTKPCTps
https://www.youtube.com/watch?v=hZxLTKPCTps
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Schoolreisje: Volgende week donderdag gaan we op schoolreisje naar 'Cowboys en Indianen'. We 
vertrekken tegen 8.45 uur van school en zullen rond 15.15 uur weer op school zijn. 
Bij de kleuters werken we sinds een tijdje op een andere manier. We passen ideeën toe uit Reggio 
Emilia. De leerkracht hoort  vertrouwen in de kinderen te hebben en te geven. Als leerkracht moet je 
vooral veel kijken en loslaten, maar wel bereikbaar zijn. We hebben dan ook niet vaak verplichte 
werkjes, maar we geven wel voorstellen van wat de kinderen zouden kunnen maken. Daarnaast blijft 
er voor de kinderen veel ruimte over om zelf invulling/verwerking aan een thema te geven. Uiteraard 
werken we nog steeds aan doelen en leren we de kinderen vaardigheden. ’s Ochtends heeft groep 2 
een vrije inloop. De kinderen mogen om 8.20 uur de klas binnen komen en dan gelijk een tafel kiezen 
om te werken/spelen. Rond 8.45 uur gaan we in de kring en starten we samen de dag. Het voordeel 
hiervan is dat kinderen niet hoeven te wachten in de kring tot alle kinderen in de klas zijn. Ze mogen 
gelijk werken/spelen. 

 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
Lezen: Deze week starten we met kern 11 ‘Mijn lievelingsboek’. Het ankerverhaal heet: ‘Het 
lievelingsboek van de koning’.  Dit verhaal is voorgelezen in de klas, uw kind kan u vast vertellen waar 
het verhaal over ging!   
We gaan woorden lezen met een open lettergreep. Tevens gaan we woorden schrijven met een 
tussenklank, dat zijn woorden zoals vork, warm en melk. Dat is best lastig hoor! Want  je hoort 
eigenlijk voruk, warum en meluk.   
We lezen deze week vooral blz.  1 t/m 4 uit ‘Veilig en vlot kern 11'. Dit boekje hebben ze vrijdag 
meegekregen. Het zou fijn zijn als u deze blz. thuis ook met uw kind leest.   
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Rekenen: Deze week starten we met blok 11, het blok heet: ‘De kinderboerderij’. We gaan ons 
oriënteren op het tellen met sprongen van 10, we gaan oefenen met het invullen van getallen op de 
getallenlijn t/m 35, we gaan oefenen met het optellen van 3 getallen. 4+6+3=…  en we blijven sommen 
tot 20 automatiseren. Als u deze sommen thuis ook wilt oefenen met uw kind, dan kunt u eenvoudig 
een werkblad printen van www.sommenmaker.nl.   
Schrijven: We blijven aandacht besteden aan het maken van de juiste verbindingen.  

Gym: Iedere woensdagochtend hebben we gym. Wilt u uw kind eraan helpen herinneren om tape 

mee te nemen om de oorbellen af te plakken?   

 
GROEP 4  juf Bianca en juf Lisanne 
Rekenen: Deze week beginnen we met een nieuw blok. Dit is blok 12 'Op stap'. De kinderen leren rekenen 
aan de hand van het dagelijks leven. Deze week gaan de kinderen bezig met klokkijken, zowel digitaal als 
analoog, optellen en aftrekken t/m 100 en het oefenen met het samenstellen van bedragen.  
Taal: Ook deze week werken de kinderen met naamwoorden en doewoorden. Een naamwoord kunnen de 
kinderen herkenne aan het woordje de of het voor het woord. Een doewoord is iets wat ze kunnen doen of 
iets wat kan gebeuren.   
Spelling: We herhalen de regel van toren. De kinderen leren woorden met een open lettergreep in delen 
verdelen. Ze leren de klanken a, e, o, u als lang herkennen en leren de woorden goed te schrijven. 
Schrijven: Deze week schrijven de kinderen alle letters uit het alfabet, het gaat deze week op de kleine 
schrijfletters.   
GROEP 5     juf Harma  
Spelling:           
De kinderen oefenen met woorden met een open lettergreep, gesloten lettergreep en i voor ie . Deze 
woorden worden door elkaar aangeboden. 
Sponsorloop:    
Wat hebben de kinderen hun best gedaan! Fanatiek liepen ze hun rondjes.  

De kinderen die het sponsorgeld nog niet hebben ingeleverd, willen jullie dat woensdag 24 mei alsnog 

doen? 

Fijn dat er ouders waren om de kinderen aan te moedigen.  

We kijken uit naar het bezoek van het kinderkoor uit Oeganda.  

U komt toch ook op woensdag 21 juni?      

Taal:          
We werken aan het thema. "Plaaggeesten en Pestkoppen".      
Rekenen:          
In het nieuwe blok staat tuinder Groenteman centraal.   
Inhoudelijk staan de volgende onderdelen centraal:  
* Ongeveer plaatsen van getallen tot en met 1000 op de getallenlijn  
* Optellen en aftrekken tot en met 1000  
* Delen zonder rest  
* Geschreven tijden omzetten in digitale en analoge tijden.   
Schoolreis:   

Groep 5 gaat maandag 3 juli op schoolreis naar Drouwenerzand.   
Voor deze dag ben ik op zoek naar ouders/grootouders die ons kunnen brengen en 
halen.   
We vertrekken rond 9.15 van school.    
's Middags gaan we om 15.30 uur weer richting school.   
Wilt u ons brengen/halen dan kunt u dat bij de leerkracht kenbaar maken!   
Beversafari:  
Prachtig!  
De beversafari was een succes. 
Zowel kinderen als begeleiders hebben genoten. 
Dank aan alle ouders die als begeleiding/chauffeur mee zijn geweest!!   
Landenproject.   
Van verschillende leerlingen hoor ik enthousiaste verhalen over de werkstukken.   
24 mei(MORGEN) is de uiterste inleverdatum, 2 juni is de tentoonstelling waar ze hun gekozen land 
kunnen presenteren.  
Heeft u hier vragen over dan bent u uiteraard van harte welkom!   
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Vrijdagochtend 2 juni vanaf kwart over 8 tot 9 hebben de kinderen de gelegenheid om hun 
tentoonstelling in te richten, al dan niet met behulp van ouders.  
Van 9 tot 10 is de tentoonstelling speciaal voor ouders, grootouders, familieleden...... 
Uiteraard bent U ook de rest van de ochtend welkom maar dan zal het drukker zijn omdat ook de 
groepen van de school de tentoonstelling dan bezoeken. 
Tussen 10 en half 11 en tussen kwart voor 12 en half 1, is de tentoonstelling gesloten voor publiek. 
Rond half twee gaan we opruimen, het is fijn als U als ouders daarbij zou kunnen helpen. 
 
GROEP 6  juf Vinnie 

Beversafari: Gisteren hebben we mogen genieten van een leuke safari in het Annermoeras. Super 

dat we ouders konden vinden die ons wilden brengen; langs deze weg nogmaals bedankt voor jullie 

inzet!    

Cito: Alle toetsen zijn inmiddels gemaakt!        

Spelling: De nieuwe regel "Majesteit" (deze woorden hebben niets met tijd te maken. Daarom schrijf 

je –teit) wordt aangeleerd. Verder blijven we oefenen met de zwakke werkwoorden in de v.t. (W2).        

Taal: Het thema "Zeg eens aaaa!" is afgerond. We zijn begonnen met thema 16 "Een kijkje achter de 

schermen". We gaan ons oriënteren op de televisie als media. De kinderen maken o.a. kennis met 

palindromen (kok), spiegelwoorden (Tam- mat) en dubbelop- uitdrukkingen (met angst en beven).  We 

gaan proberen om een interview te maken met open vragen en leren de beginselen van schilderijen 

analyseren.  

Rekenen: We werken nog steeds aan hoofdstuk 10. Er is veel aandacht voor getallen tot 10000. Ook 

gaan we veer vermenigvuldigen (type 4x67, 9x354, 67x89).    

Natuur: Ja! Eindelijk zijn alle planten boven. De kinderen genieten dagelijks van de planten. Fijn om te 

zien hoe blij ze zijn met hun eigen plantje!  

Knutselen: Voor vaderdag gaan we natuurlijk ook aan de slag! We hebben wel heel veel kranten 

nodig en eierdozen. De kinderen mogen ze gelijk deze week meenemen.  

 
GROEP 7  juf Esther en juf Patricia 
Cito: Deze week ronden we de rekenen toetsen af en maken de leerlingen spelling CITO. 
Beversafari.   
Taalproject: Ter afsluiting van het taalproject hadden we gisteren bezoek van de politie. De kinderen 
vonden het erg leuk en interessant. 
Maandag 12 juni gaan we op beversafari.   
De beversafari vindt plaats in het Annermoeras.   
Wat mee te nemen/kledingvoorschrift   
We adviseren om van te voren goed het weerbericht in de gaten te houden.   
Bij regenachtig weer gaat de beversafari gewoon door.    
Bij bewolkt weer/kans op (lichte) regen:    
-          Kleren die vies mogen worden    
-          Regenjas + regenbroek    
-          Dichte schoenen/laarzen   
Bij zonnig weer:    
-          Kleren die vies mogen worden   
-          Jas    
-          Dichte schoenen   
-          Lange mouwen shirt   
-          Lange broek    
-          Petje + zonnebrand    
De volgende ouders hebben zich voor het rijden opgegeven: Sylvia, Susan, opa Stere, Codruta, 
Simone, Karin, Nienke, Marielle en Christa. Deze (groot)ouders ontvangen van ons nog een briefje. 
We vertrekken om 8.30 uur vanaf school. De kinderen moeten gewoon fruit en lunch meenemen! Ook 
de ipad mag mee naar school (deze nemen we niet mee op safari).    
 

GROEP 8 meester Paul  

Beversafari: We hebben genoeg ouders m.b.t. het vervoer! Dit betekent dat de safari door kan gaan! 

Kijk ook op Klasbord!  Maandag 29 mei gaan we op beversafari.   
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De beversafari vindt plaats in het Annermoeras.   

Wat mee te nemen/kledingvoorschrift   

We adviseren om van te voren goed het weerbericht in de gaten te houden.   

Bij regenachtig weer gaat de beversafari gewoon door.    

Bij bewolkt weer/kans op (lichte) regen:    

-          Kleren die vies mogen worden    

-          Regenjas + regenbroek    

-          Dichte schoenen/laarzen   

Bij zonnig weer:    

-          Kleren die vies mogen worden   

-          Jas    

-          Dichte schoenen   

-          Lange mouwen shirt   

-          Lange broek    

-          Petje + zonnebrand    

De ouders die zich hebben opgegeven voor het rijden zijn: ouder Lars, ouder Duncan, ouder Tom, 

ouder Romée, ouder Robbin en ouder Indy. We vertrekken om 08.30 uur vanaf school. De kinderen 

moeten gewoon fruit en lunch meenemen! Ook de ipad mag mee naar school (deze nemen we niet 

mee op safari).      

Musical: Nog niet iedereen kent zijn/haar tekst goed! Zorg dat de eerste 5 scenes uit het hoofd 

gespeeld kunnen worden! OOK DE LIEDJES!  

Engels: De kinderen mogen zelf songteksten aandragen, waar we enkele Engelse woordjes uithalen 

om te oefenen. Elke leerling die dit leuk vindt, kan zich bij mij melden.           

Daarnaast kunnen kinderen ook Engels oefenen met de Duolingo app!           

Vraag van de week: Ook dit jaar zijn er weer smileys te verdienen met de “vraag van de week” vraag 

uw kind wat dit inhoudt.           

     

Agenda voor de komende periode:                  

Maandag 29 mei Beversafari       Let op! Wie zich destijds heeft opgegeven om te rijden!    

Maandag 05 juni tm vrijdag 09 juni Pinkstervakantie   

Woensdag 19 juli Eindmusical   

  

  
 
 

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 
 

 

http://www.primenius.nl/ipad/schade
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Ontevreden  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 4, thema 2 

 

 

In de twee weken rond Pinksteren – van 29 mei t.m. 9 juni – werken we bij 

Trefwoord rond het thema “Ontevreden”. 

Volwassenen klagen graag over het weer en de politiek, kinderen mopperen 

op het eten of zeuren als ze hun zin niet krijgen. Ligt het aan onze cultuur? 

Zijn we misschien verwend?  

Of hoort ’t er gewoon een beetje bij, bij ons mens zijn?  

Boeiend genoeg in ieder geval om er met de kinderen eens bij stil te staan. 

Klagen kan immers terecht zijn en zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld als er 

onrecht is. Eindeloos gezeur is vaak zinloos en zorgt al snel voor een onaangename sfeer.  

Met kinderen gaan we dat verkennen.  

De kinderen horen de Bijbelverhalen over het joodse volk dat eindelijk weg is uit Egypte. Ze zijn geen 

slaven meer, ze zijn vrij. Ze mogen gaan en staan waar ze willen.  

Het Beloofde Land van melk en honing is nog ver weg; eerst is er de honger en de dorst in de woestijn. 

En daar begint het gemopper en geklaag. Waren ze niet beter af in Egypte? Liever slaaf met volle buik 

dan een vrij mens met honger?  

De zware tocht duurt veertig jaar. Dat heeft vooral een symbolische betekenis: het verwijst naar de 

leerschool die ‘leven’ heet. Niet alles in het leven is leuk, er zijn ook tegenvallers en 

teleurstellingen. Je krijgt je zin niet, voelt je tekortgedaan. Wat doe je daarmee? Blijf je 

hangen in gemopper en gezeur, dan kom je nooit vooruit.  

 

De kinderen in de onderbouw komen regelmatig ‘Mopperpot’ tegen, die altijd wat te 

mopperen heeft. Maar langzamerhand gaat hij anders kijken, wordt hij vrolijker en op het 

laatst zelfs een ‘moppenpot’. 

De oudere kinderen horen bijgaand gedicht (met nog 5 extra coupletten) en 

staan stil bij de ‘zeurmuur’ (zie afbeelding). Ze bedenken hoe het gemopper 

op de zeurmuur kan veranderen in een klavertje vier dat iets anders vertelt, 

zoals… 

• Wees tevreden: kijk niet naar wat je mist maar waardeer wat je 

hebt. 

• Kijk verder: heb oog voor het verhaal achter het gemopper.  

• Doe er iets mee: zoek naar oplossingen.  

• En als het uiteindelijk echt niet anders kan, durf dan ook te 

zeggen:  

Zo, en nu is het klaar! 

 

4 en 5 juni is het Pinksteren. De vrienden van Jezus zijn verbaasd en 

onzeker na de Verrijzenis van Jezus en de leegte van Hemelvaart. 

Met gemopper zou alles zinloos zijn. Ze krijgen de Geest… en zo 

kunnen ze het verhaal van Jezus met een positieve kracht 

doorvertellen. 

 

Gegevens school 
 

Mopper en Kont 

 

'Oh,' zegt Mopper, 'moet je horen: 

in de wereld gaat het fout. 

In de tropen te veel hitte. 

Op de polen veel te koud.' 

 

'Oh,' zegt Kont, 'het is een zooitje. 

Er is echt van alles mis. 
In de lucht vermoeide vogels. 

In de zee bedorven vis.' 

 

En zo mopperen ze beiden 

op hun hoekje van de bank. 

Over alles wat niet goed is. 

Over narigheid en stank. 

 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/
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