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Agenda 

 

Maandag 19 september  Teamvergadering: Identiteitsbegeleiding 
 
Woensdag 28 september Openingsviering 
Maandag 3 oktober  Informatieavond + jaarvergadering OV 
Woensdag 5 oktober  start Kinderboekenweek 
 
 
 
  

     
     
 
 
 
 
 

Aanwezigheid schoolleiding deze week 
 

Juf Wilma Maandag, dinsdag en woensdag 
(donderdag groep 7) 

Juf Monique Dinsdagmiddag 

Juf Marian Dinsdagmiddag , woensdag en vrijdag 
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Algemeen 
 
Privacy leerlingen 
Op het moment dat u uw kind heeft ingeschreven op kbs Sint Theresia, is u 
gevraagd of u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de 
website, nieuwsbrief, e.d. Wij zijn wettelijk verplicht dit ieder schooljaar opnieuw 
te vragen. Mocht u bezwaar hebben dat uw kind op genoemde foto’s in beeld is, 
dan kunt u dit aangeven bij de schoolleiding. Bij voorkeur via de mail 
(sttheresiaschool@primenius.nl). Heeft u geen bezwaar, dan hoeft u niets te 
doen.  
 
Gebruik paden naast de school 
Geweldig om te zien hoe snel iedereen de nieuwe functie van de paden naast de 
school tot gewoonte heeft gemaakt! Wij zijn erg blij met het gegeven dat 
voetgangers en fietsers nu niet meer door elkaar lopen / fietsen. Voor iedereen 
is deze situatie volgens ons veel overzichtelijker en daarmee ook veiliger. 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking! De tijdelijke verkeersborden blijven 
nog een tijdje bij de paden staan, als herinnering aan de nieuwe functie van de 
paden.  
 
Openingsviering 
Op woensdag 28 september wordt in de Sint Jozefkerk de openingsviering 
gehouden vanaf 8.45 uur. Ouders / verzorgers en andere belangstellenden zijn 
hierbij van harte welkom. School begint gewoon om half 9. De kinderen gaan 
zoals gebruikelijk met de groep naar binnen. U kunt alvast de kerk in gaan 
wanneer de deuren open zijn. De kinderen gaan onder begeleiding van de 
leerkracht naar de kerk. Viert u met ons mee? Pastoor De Zwart is helaas 
verhinderd ivm vakantie. Mevrouw Keurs zal de dienst leiden.   
 
Nieuws van de MR 
De MR van de St. Theresiaschool heeft de eerste vergadering van het nieuwe 
schooljaar er weer op zitten. Uiteraard zijn er weer voldoende punten aan bod 
gekomen om de vergadering mee te vullen. De afvloeiingsregeling is een van de 
onderwerpen waar over gesproken is. Evenals het jaarverslag en de begroting 
van de MR zelf. Daarnaast is er gesproken over de verdeling van de gelden die 
zijn vrij gekomen voor passend onderwijs. De stichting werkt samen in een zgn. 
samenwerkingsverband waardoor de verdeling efficiënter verloopt. 
Wetstechnisch gezien kunnen wij als MR hierop geen invloed uitoefenen. Wij 
zien het echter wel als onze taak om hier wél kritisch naar te kijken en daar waar 
het nodig is, eventuele vragen bij de juiste organen neer te leggen. Mocht er 
vanuit de achterban vragen zijn, dan is de MR op het volgende mailadres te 
bereiken: mr.sttheresiaschool@gmail.com  
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Algemeen 
 
Zouttruck 
Aanstaande woensdag komt voor groep 7 en 8 de zouttruck op school. 
Hiervoor zouden wij graag de parkeerplekken aan de Torenstraat naast de kerk 
willen gebruiken. Zou u zo vriendelijk willen zijn om die plekken dan leeg te 
houden? Alvast onze hartelijke dank. 
 
Bericht van Wout 
Ik ben weer thuis. 

 7 weken heb ik in het ziekenhuis gelegen waar de dokters en  dan met name de dunne 

dokter (cardioloog) en zuster Brigitte (longarts) van alles hebben geprobeerd mij weer 

wat fijner te laten voelen. Ik ging naar het ziekenhuis omdat ik veel vocht vasthield in 

mijn benen en buik en daardoor veel moeite had met lopen en snel buiten adem was. 

In het ziekenhuis werd ik enorm verwend door iedereen, ik kreeg heeeeeeel veeeeeel 

kaartjes wel meer dan 100. Dank je wel daarvoor!!!! 

Van sommigen kreeg ik ook cadeautjes over de post, hele pakketten kwamen er soms 

binnen. De zusters waren soms zelfs jaloers, zoveel. 

Ik mocht meedoen met de bingo, die ik gewonnen heb en heb zelfs een liedje gemaakt 

over mijn poesje Ria. En natuurlijk kwamen de clinic clowns ook geregeld langs. Het 

allerleukste en spannendste was misschien wel het bezoekje aan de traumahelikopter 

die bovenop het ziekenhuis staat. Ik mocht van alles vragen en in de helikopter kijken. 

Door deze dingen werd mijn leventje in het ziekenhuis een beetje leuker. Ik moest heel 

vaak bloedprikken, foto’s van mijn borst laten maken en ook werd er heel vaak naar 

mijn hart gekeken door middel van een echo apparaat.  

Na een aantal weken was is stabiel genoeg om in het weekend een nachtje naar huis te 

gaan. Er moest heel veel geregeld worden om dit mogelijk te maken, maar dankzij de 

broeders van de ambulance mocht ik naar huis voor 1 nachtje. 

Dit was altijd erg fijn en daardoor miste ik papa, mama, Nienke, Jens en poes Ria nog 

meer en wilde ik niet meer terug naar het ziekenhuis. Toen hebben papa, mama en de 

dokters van alles gedaan om ervoor te zorgen dat ik naar huis mocht en kon, en 

afgelopen donderdag was het dan zover. Ik mocht naar huis. 

Na uitbundig uitgezwaaid te zijn door alle zusters van de afdeling en onder begeleiding 

van muziek van buurman en buurman ging ik samen met mama lekker naar huis. 

Nu moet ik aansterken en veel oefenen met lopen. Ik weet nog niet wanneer ik weer 

naar school ga ( ik hoop snel). Want school is wel erg leuk. Nu heb ik thuis school via de 

laptop. Dan kan de juf en de kinderen van mijn klas mij zien en ik hun. Dit was in het 

begin erg spannend en gezellig, nu moet ik ook echt werken.  

Ik hoop dat ik snel weer fit genoeg ben om (af en toe) weer naar school te gaan, maar 

eerst mogen wij op vakantie naar villa Pardoes want dat wilde ik graag… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Algemeen 
 
Even voorstellen 
Met ingang van dit schooljaar zijn er 3 nieuwe volwassenen werkzaam binnen de 
school. Bij de kinderen zijn deze mensen inmiddels al bekend. In deze 
nieuwsbrief stellen zij zich ook aan u voor: 
 
Juf Marian  
Misschien hebt u mij de eerste weken al op school of op het plein zien lopen. 
Mijn naam is Marian Brands-Pruim en sinds dit schooljaar ben ik na een 
afwezigheid van drie jaar opnieuw werkzaam op de St. Theresiaschool als MIB-er 
(Meerschools Intern Begeleider). Met veel plezier heb ik van 1975 t/m 2013 op 
de school in Barger-Compascuum gewerkt. Eerst als kleuterleidster op de 
toenmalige Maria kleuterschool en nadat kleuterschool en lagere school 
basisschool St. Theresia werden, vanaf 1985 ook in andere groepen. Vanaf 
ongeveer 2000 kreeg ik naast mijn werk als leerkracht als taak IB. In 2009 ben ik 
begonnen te werken  als MIB-er op stichtingsniveau (toen nog SKOD). In 2013 
heb ik afscheid genomen van de St. Theresia, omdat ik het verzoek kreeg MIB-er 
te worden op enkele andere scholen binnen de stichting. Toen mij echter eind 
vorig schooljaar gevraagd werd om terug te komen als MIB-er op de 
Theresiaschool, hoefde ik daar niet lang over na te denken en was dit voor mij 
geen moeilijke keuze. Het leek mij erg leuk, om terug te komen op mijn “oude” 
school. Op dit moment maak ik onderdeel uit van het Onderwijs Ondersteunings 
Team (OOT) Primenius. Ik werk dit schooljaar als MIB-er op de St. Theresia, 
daarnaast werk ik ook als MIB-er op de Banier in Zwartemeer. Verder 
ondersteun ik enkele MIB-ers die dit jaar nieuw zijn gestart binnen Primenius. Na 
enkele weken aan het werk te zijn geweest, voelt het aan de ene kant erg 
vertrouwd om terug te zijn, ik zie en ontdek steeds meer bekende gezichten. Van 
de andere kant zijn veel dingen op school nieuw voor mij en is het echt een 
nieuwe start geworden. Heel bijzonder en leuk om mee te maken. Ik woon in 
Klazienaveen samen met mijn man Grietus en onze twee volwassen 
tweelingdochters Margriet en Marlein. Naast mijn werk geniet ik heel erg van 
mijn gezin, vind ik het fijn om gezellige dingen met hen samen te doen, doe  ik 
graag allerlei dingen thuis en houd ik er van om te fietsen, wandelen of 
zwemmen en familie of vrienden te ontmoeten. Elke dinsdagmiddag en 
woensdag ben ik op school aanwezig, ik hoop u snel te zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algemeen 
 
Juf Agnita 
Mijn naam is Agnita Regien. Ik ben 28 jaar en geboren in Coevorden. Sinds 1,5 
jaar woon ik in Emmer-Compascuum, samen met mijn vriend Jeroen en zoontje 
Jens van 5 maanden.  
In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Pabo in Emmen. Ik heb sindsdien veel 
ervaring opgedaan op verschillende scholen en verschillende groepen. 
In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig en maak ik graag speelgoed en 
knuffels voor Jens.  
Ik kijk er erg naar uit om dit schooljaar op deze school te werken. Op 
maandagmiddag ben ik te vinden in groep 8, op de dinsdag in groep 4 en de 
woensdag en donderdag in groep 5. 

  
 
Meester Tinus 
Mijn naam is Tinus Bennink. Ik ben sinds begin van dit schooljaar de conciërge op 
de Sint Theresiaschool. Ik werk van maandag t/m vrijdag alle ochtenden. Ik ben 
vader van 4 kinderen, opa van 2 kleinkinderen. Ik woon in Veenoord, al mijn hele 
leven. Dit is mijn eerste baan als conciërge op een basisschool en ik heb er veel 
zin in om dit schooljaar op de Sint Theresia te werken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voorschool 
 

 
  
Vorige week hebben we “Puk de aankleedpop” afgemaakt, met de kinderen die dit nog niet hadden gedaan. 
Ook hebben we nog volop genoten van mooie zomerweer.  
 
We werken deze week verder aan het thema: Wat heb je aan vandaag? 
Deze week oefenen we met tegenstellingen zoals hard en zacht, aan en uit, open en dicht, groot  
en klein, dik en dun en kort en lang 
Ook benoemen we de kleuren. 
 
Yntske 
Juf Yntske is 10 september, bevallen van zoon. 
Hij heet Senn. Yntske en kleine Senn maken het goed. 
 

 

Groep 1 en 2 
 

Thema 
We werken de komende weken we aan het thema dieren. In het verhaal Een échte papegaai hebben de kinderen 
kennis gemaakt met de kleine papegaai die graag de wijde wereld wil zien! Op zijn tocht komt hij allerlei verschillende 
dieren tegen, maar gelukkig komt hij ook weer bij zijn familie terug.  
Deze week gaan we werken met dierengeluiden en is het rijmen belangrijk.  
 
Boeken ruilen  
Deze week zijn we gestart met het ruilen van prentenboeken. De kinderen hebben een door uw kind zelfgekozen 
prentenboek mee gekregen naar huis. Het is de bedoeling dat uw kind het boek volgende week maandagmiddag het 
boek weer mee neemt naar school (in een stevige boekentas) en mag het weer een ander boekje uitzoeken.  
 
Boekenpret  
Het boek Wij gaan op berenjacht sluit prima aan bij ons thema Dieren. Op school is het boek al een keer voorgelezen. 
U heeft misschien zelf ook al met uw kind ontdekt dat er veel herhalingen in het boek voorkomen. Kinderen zijn dol op 
herhalingen en voelen zich heel knap wanneer ze al snel delen van het verhaal mee kunnen lezen. Van dit boek mogen 
jullie deze week nog genieten. In de week van 26 september moet dit boek weer op school ingeleverd worden.  
 
Oproep schoonmaak  
De hele klas en alle materialen zijn weer lekker fris en schoon. Bij dezen wil ik alle ouders hiervoor bedanken.  
 
Oproep groepsouder  
Wie zou de taak van groepsouder op zich willen nemen?  
De groepsouder regelt allerlei praktische zaken die van belang zijn voor de (ouders van de) groep. Als er vervoer, 
schoonmaak, materialen of op een andere manier inzet van ouders gevraagd wordt, regelt de groepsouder dit in 
samenspraak met de leerkracht. U kunt zich hiervoor deze week opgeven bij de leerkracht.  
 
Spelenderwijs leren 

In de gesprekken kwam regelmatig naar voren 
dat kinderen het best spelenderwijs leren. 
Daarom doen we regelmatig spelletjes, soms in 
groepjes of in tweetallen. Ze leren daarbij bv. 
tellen en cijfers herkennen (spel met 
dobbelsteen en kaartjes in de speelzaal) of de 



afbeeldingen bij een verhaal op volgorde leggen.  

 
Groep 3 
  

 
Lezen 
Deze week ronden we de eerste kern van het leren lezen af! We hebben al veel geleerd en dat gaan we aan juf laten 
zien.  
Dit gebeurd in ons werkboekje en we mogen allemaal laten horen hoeveel woordjes we al kunnen lezen. Dit doen we 
om de beurt, samen met juf. 
Alleen de kinderen die het leuk vinden om iets voor te lezen in de klas, mogen dit doen. 
 
Rekenen 
Deze week besteden we aandacht aan bouwen. Een dan vooral hoeveel blokjes hebben we nodig om bepaalde torens 
te bouwen. Kun je alle blokjes zien? Of zijn er nog blokjes achter de toren verstopt? 
 
Eten en drinken 
Sommige kinderen hebben erg veel eten mee. We hebben ongeveer 10 minuten voor de fruitpauze en het is lastig dat 
je dan meer dan 1 tussendoortje moet op eten.1 portie fruit of een boterham is echt voldoende. Zou U er rekening 
mee willen houden? Alvast bedankt. 
 
Gezellig in de klas! 
We beginnen vandaag met de vierde week in groep 3! We hebben met de klas samen een aantal afspraken verzonnen 
die ons helpen om een fijne klas te zijn, voor alle kinderen in onze klas. En dat lukt ons heel goed! 
Onze beloningsbandjes bus is al bijna vol. We hebben het dan ook allemaal naar onze zin in de groep en we zorgen 
enorm goed voor elkaar. 
 

 
Groep 4  
 

 
Rekenen 
Deze week gaan we verder met 
-  Oriëntatie op de getallen t/m 100 
- Vooral de minsommen tot en met 20 
-Sprongen van 2 op de getallenlijn. Dit als voorbereiding op het aanleren van de tafel van 2. 
- Halve uren en kwartieren op de klok.   
 
Spelling 
Vorige week hebben de kinderen een signaleringsdictee gemaakt. Deze week gaan we n.a.v. dit signaleringsdictee 
verder oefenen met de woorden die moeilijkheden opleverden. Daarnaast gaan we beginnen met de woorden van 
woordpakket 5. 
 
Bloon 
Het is heel zinvol wanneer de kinderen oefenen voor spelling. 
Dit kan o.a. door te werken met het computerprogramma bloon, op www.bloon.nl. 
De kinderen kunnen inloggen met dezelfde gegevens als voor de rekentuin. 
Deze week kunnen de kinderen oefenen met woordpakket 1 t/m4. 
 
Lezen 
De kinderen hebben n.a.v. een gelezen tekst vragen gemaakt. We hebben dit vooral samen gedaan, maar de inbreng 
van de kinderen was goed. De kinderen hebben heel gemotiveerd gewerkt aan deze opdracht. 
 
 



 
Groepsvorming 
Ter bevordering van een goede / prettige sfeer in onze groep hebben we ook de afgelopen wee weer aandacht 
besteed aan de groepsvorming. Het valt op dat veel kinderen goed onder woorden weten te brengen wat er toe bij 
kan dragen om de goede sfeer in de klas te bewaren. Omdat dit belangrijk is en blijft zal dit gedurende het gehele jaar 
onze aandacht hebben. 

 
Groep 5  
 

 
Een aantal foto`s van de geweldige waterpret middag die we vorige week hadden.  
 

                    
 
 

 



           
 
 
 
 
 
Spelling 
Deze week gaan we aan de slag met woordpakket 5 en 6. 
Regel 10: verkleinwoord 
 
Math. 
Met math gaan we met de volgende doelen aan de slag. ‘’Ik kan de getallen tot 1000 lezen, schrijven en tellen.’’ ’’ Ik 
kan de getallen tot 1000 verdelen in 100tallen, 10tallen en 1heden. ‘’ 
 
Wereldoriëntatie 
We zijn al twee weken bezig met wereldoriëntatie. Deze keer gaat het over de provincies in Nederland. Ieder tweetal 
heeft een provincie waar het tweetal samen een mooie ‘’poster’’ bij gaat maken.  
Alle kinderen zijn erg enthousiast! Foto`s volgen nog.  
 
 
Oefenen op de computer 
Rekentuin, taalzee en bloon staan weer klaar op de computer. De kinderen kunnen ook thuis oefenen met deze 
programma`s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Groep 6 

 
 

 
Spelling 
Deze week werken we aan de woordpakketten 5 en 6.  
De kinderen hebben de woordpakketten mee naar huis gekregen.  
Tevens kan er geoefend worden in Bloon.  
 
Rekenen 
Deze week werken we aan de volgende doelen:  
- Ik kan plussommen maken met geldbedragen. Bijvoorbeeld €18,50 + €2,50 = €21,00 
- Ik kan minsommen maken met geldbedragen. Bijvoorbeeld €18,50 - €2,50= €21,00 
- Ik weet hoe je een datum op kunt schrijven met cijfers. Bijvoorbeeld 5 december 2013 schrijf je dan als 5-12-2013 
- Ik kan gewicht opschrijven met een kommagetal.  
 
We herhalen alle tafels. De kinderen die vorig jaar nog geen tafeldiploma behaald hebben, kunnen zich vanaf nu weer 
inschrijven.  
 
Gym 
We gymmen op woensdag aan het einde van de ochtend en donderdag aan het einde van de middag.  
Als de kinderen alleen naar huis mogen, wilt u dan denken aan het toestemmingsformulier.  
Nog niet alle kinderen dragen gymschoenen, dit is wel verplicht tijdens de gymles.  
 
Wereld – oriëntatie  
We werken verder in het thema ‘Vakantiebestemmingen in Europa’. Per groepje maken de kinderen een presentatie 
over twee landen in Europa. De presentatie zal worden gedaan door middel van een poster. Deze presentatie wordt 
gegeven in de week van 3 oktober. 
 
Rapporten 
De rapporten mogen weer ingeleverd worden op school.  
Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 
 
Groep 7 
 

 
Rekenen 
We blijven voorlopig de tafels dagelijks herhalen 
Deze week herhalen we het optellen en aftrekken onder elkaar,; we meten inhoud met verschillende maatbekers; we 
oefenen met verhoudingstabellen en hoofdrekenen. 
 
Spelling 
We blijven nog even oefenen met woorden die eindigen op – elijk, -heid, -ig, -teit,- isch en –tie. 
 
Sociale vorming 
We kijken naar de driehoek van menselijke relaties. Deze loopt van alle mensen, kennissen en vrienden naar beste 
vrienden. Wat is vriendschap eigenlijk? Is dat claimen of juist ruimte geven? 
 
 
 
 



Wereldoriëntatie 
In verband met de derde dinsdag van september hebben we naar de regering van ons land gekeken en het ontstaan 
van wetten. 
Er was een “wetsvoorstel” om de kinderen op zaterdagochtend naar school te laten gaan. Dit werd nog veranderd in 
alleen de jongens. Ook daar was “de bevolking” het dus niet mee eens! Maar ja, als de Tweede Kamer en de Eerste  
Kamer het bij stemming hebben aangenomen, moet Koning Willem Alexander zijn handtekening wel zetten. Hij heeft 
geen keus. Gelukkig ging het maar om een voorbeeld. De jongens kunnen dus gerust zijn.  
 
Topo 
Bij het thema Vluchtelingen en Asielzoekers krijgen de kinderen een topoblad mee naar huis om te leren. Hierop staan 
de landen rond de Middellandse zee, waar het vluchtelingenprobleem vooral speelt. 
 
Rapporten 
Mocht u het rapport nog niet hebben ingeleverd, zou u dat dan deze week alsnog willen doen? Alvast bedankt. 
 
Project zoutkristallen 
Woensdag komt het Zout Express team op school langs. In de groepen 7 en 8 zal het team ons alles vertellen en laten 
zien over zout. 
Ook doen we mee met de zoutkristallengroeiwedstrijd. Spannend!  
 
 
 

 
Groep 8 
 

 
Rekenen 
Deze week werken we in het domein Breuken. We oefenen ook veel in de Rekentuin.  
 
Spelling 
Deze week werken we aan de woordpakketten 5 en 6.  
 
Kinderpostzegel actie 
Woensdag 28 september doet groep 8 weer mee aan de kinderpostzegelactie. De kinderen krijgen de materialen 
deze dag ook mee. De verkoop start vanaf 12.00uur.  
 
Rapporten 
De rapporten mogen weer op school worden ingeleverd. 
 
Project zoutkristallen 
Woensdag komt het Zout Express team op school langs. In de groepen 7 en 8 zal het team ons alles vertellen en laten 
zien over zout. 
Ook doen we mee met de zoutkristallengroeiwedstrijd. Spannend!  
 
Wereldoriëntatie 
Deze week beginnen we aan het eerste thema “Klimaatsverandering”. We werken in groepen aan dit onderwerp.  
 
 



In beweging 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 2  

 

In de week van 12-30 september werken de kinderen in de methode Trefwoord voor godsdienst/ 

levensbeschouwing rond het thema “In beweging”.  Elke drie weken is er een Trefwoord-ouderbrief. 

Het is alweer de derde schoolweek. In de Startweek zijn we direct gestart met Trefwoord en in de tweede week 

verder gegaan met ‘In de war’, een vervolg van het thema van voor de zomervakantie. 

 

In beweging… Springen, rennen, dansen. Zo kennen we kinderen: ze bewegen graag en veel. Bewegen is 

gezond. Voor je lichaam. Maar ook voor je geest, zo blijkt uit onderzoek. Sommige kinderen kunnen bepaalde 

dingen makkelijker leren als ze er bewegingen bij maken. Je kunt de uitkomst van 1 plus 3 weergeven met het 

cijfer 4. Je kunt ook vier keer op en neer springen. We bestaan in en met ons lichaam; ons voelen, denken en 

hopen staan daar niet los van. 

 

Bij beweging kun je ook denken aan verhuizen. Daar vertellen de bijbelverhalen 

deze periode over: over Abraham met zijn vrouw Sara die hun geboortegrond 

verlaten op zoek naar het land van belofte: ze trekken van Syrië (!) naar Egypte om 

uiteindelijk hun plek te vinden in Kanaän. Zo beweegt Abraham zich van de ene naar de 

andere plaats. En hij groeit, al reizende, in zijn houding en zijn geloof.  

Voor ieder mens is het goed om bestaande denkbeelden en zekerheden los te laten. Dat 

brengt beweging in je leven. 

 

Kinderen hebben vaak wel zin om in de vakantie op reis te gaan. Had uw kind ook zin om naar de volgende 

groep te gaan? Maar ze zullen het niet altijd leuk vinden om te verhuizen, van leefomgeving te veranderen, 

vooral niet bij een echtscheiding. En toch is het goed om daar over na te denken: over mensen die – vrijwillig 

of gedwongen – in een nieuwe omgeving terecht komen. Hoe ga je daar mee om? Hoe gaan anderen daarmee 

om? Beweeg je mee? Of houd je vast aan het bekende? 

Er zal nog genoeg in beweging komen in hun leven. De kinderen van vandaag zullen morgen in een andere 

wereld leven. Dat vraagt om een flexibele houding en een open mind.  

 

In de Trefwoordlessen kijken de kinderen naar dieren die bewegen (trekvogels, 

paddentrek, etc.) en naar mensen die – ongewild of gewild – in beweging komen 

(verhuizing, vluchtelingen, ontdekkingsreiziger, vakantie). En daarbij gaat het – net als bij 

Abraham - niet alleen om wat je achterlaat en waar je terecht komt, maar zeker ook om 

wat er onderweg gebeurt: ook daar groei je van.  

Ze bedenken bovendien wat nodig is om het vol te houden: wat motiveert je om in 

beweging te komen en om verder te gaan? Je fantasie? De natuur? Andere mensen? De 

liefde misschien? Genoeg redenen om niet stil te blijven zitten. 

 

 

 

 

 


