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Agenda 

 

MA13 
Directeur aanwezig 
15.00 uur: Teamvergadering MA20 

Voorjaarsvakantie 

DI14  DI21 Voorjaarsvakantie 

WO15  WO22 Voorjaarsvakantie 

DO16  DO23 Voorjaarsvakantie 

VR17 Carnaval/schoolfeest 
Directeur aanwezig VR24 Voorjaarsvakantie 

ZA18  ZA25  

ZO19  ZO26 >>> Maandag 27 februari zijn alle kinderen VRIJ 
i.v.m. Rosenmontag! 

 

 
Algemeen nieuws 

 
Zoeken en vinden 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 3, thema 1 
In de week vanaf 13 febr. voor de voorjaarsvakantie en de twee weken erna t/m. 10 maart 
werken we met Trefwoord aan het thema “Zoeken en vinden”. 
Iedereen loopt wel eens te zoeken: je bent je sleutels kwijt of het konijn is uit zijn hok 
ontsnapt. Het bijzondere is dat je pas gaat zoeken als je iets mist. Het voelt niet goed. Er 
ontbreekt iets. Je hebt dat wat je zoekt écht nodig. Dat wat voor jou waarde heeft, wil je bij je 
hebben en je gaat zoeken als het weg is.  
En wat voel je als je het teruggevonden hebt? Opluchting…? Fijn gevoel? Vreugde misschien? 
“Ik ben blij dat ik het terug heb!”, zeggen mensen vaak na zo’n zoektocht. “Ik had niet 
geweten wat ik zonder (jou) zou moeten doen.”  
De kinderen gaan ontdekken wat zij missen als ze iets, of misschien iemand, kwijt zijn. “Waar is Knijn?”, horen ze in 
de onderbouw. Ze leren dat bepaalde mensen, dieren en dingen belangrijk voor hen zijn en dat je die niet kwijt wilt.  
Bij die ervaring van iets kwijt zijn en op zoek gaan passen de verhalen die Jezus zijn leerlingen vertelde, bv. over die 
herder die één van zijn honderd schapen kwijt is en alles op alles zet om die ene terug te vinden. Of die vrouw die 
één van haar tien muntjes zoekt. En niet te vergeten die vader die één van zijn twee zoons kwijt is, vaak de ‘verloren 
zoon’ genoemd, maar gaat het om de zoon of ‘de goede vader’?  
Als Jezus zulke verhalen vertelt, moet je even goed nadenken. Het zijn gelijkenissen die méér vertellen. Je moet 

zoeken wat de betekenis is en als je het verhaal goed door je heen laat gaat, vind je een 
betekenis. De kinderen doen dat ook. Waar gaan die verhalen over? Over ons? Dat wij ook 
zoeken als we iets kwijt zijn? En waarom doen we dat dan? Het zoeken is één kant van het 
verhaal.  
De andere kant van het verhaal is dat ieder van ons gevonden wil worden,  gemist of 
gezocht wil worden… door anderen… of door God. Jezus vertelt in zijn verhalen dat voor 
God alle mensen erbij horen, ook als ze even kwijt zijn om welke reden dan ook. Dat 
begreep niet iedereen in Jezus’ tijd. Of ze snapten het wel, maar ze wilden er niets van 
weten. Ze wilden niets te maken hebben met tollenaars, lammen of blinden: die hoorden er 
toch niet bij. En ze vonden dat ze zich daar niet druk over hoefden te maken. 
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Dan komt de vraag aan de kinderen: Waar zie jij naar om? Waar zoek jij naar? Met wie voel jíj je verbonden? Voor 
wie voel jíj je verantwoordelijk?  
“We kunnen niemand missen!”, ontdekken de kinderen van de onderbouw.  
“We zijn ook verantwoordelijk voor…”, bedenken kinderen in midden- en bovenbouw. 
In diezelfde tijd is het Carnaval en op 1 maart begint met Aswoensdag de Veertigdagentijd. Juist dan is het tijd om - 
met Jezus’ verhalen - na te denken over wat er zoek is in het leven van sommige mensen. Misschien kunnen we 
helpen zoeken. Wie zoekt, die vindt. Dat gaan we doen. 
 
Extra controle luxe verzuim op 17 februari door leerplichtambtenaren. 
In de Leerplichtwet staat dat een leerplichtige leerling de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. 
Leerlingen mogen dus nooit zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar van de school 
wegblijven. Wanneer een ouder de leerplichtige leerling thuis houdt om eerder op vakantie te kunnen gaan, is er 
sprake van ongeoorloofd verzuim, namelijk luxe verzuim. Dit is niet toegestaan.  
Op vrijdag 17 februari 2017, de dag voor de voorjaarsvakantie, vinden er controles plaats op enkele scholen  in de 
gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen inzake luxe-verzuim. 
Medewerkers van het team Jongeren en Leerplicht gaan scholen bezoeken om het verzuim op die dag te 
controleren. Daarna zullen er huisbezoeken plaatsvinden bij ouder(s) van leerlingen, die zonder toestemming van de 
directeur afwezig zijn. Ook het ziekteverzuim van die dag wordt gecontroleerd. 
Wanneer uiteindelijk blijkt dat er sprake is van luxe verzuim zal er een proces-verbaal worden opgemaakt. Ouders 
krijgen hiervoor een oproep van de gemeente. 
 
De gezamenlijke leerplichtambtenaren van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen 
 
Oproep Avond4Daagse 
Eind mei is het weer zo ver; De wandelvierdaagse georganiseerd door wsv ‘De Tippelaar’. Voor de veiligheid van alle 
deelnemers zijn verkeersregelaars heel belangrijk tijdens dit festijn. Wsv ‘De Tippelaar’ is daarom op zoek naar 
mensen die deze belangrijke taak willen uitvoeren. 
Wsv ‘De Tippelaar’ zorgt voor de opleiding tot verkeersregelaar. En het mooie is dat u na het succesvol afronden van 
deze opleiding de taak van verkeersregelaar mag vervullen bij alle evenementen in Klazienaveen. 
Meldt u dus aan bij wsv ‘De Tippelaar’: secretaris@wsvdetippelaar.nl.  
 

 
Uit de groepen 

 

--------  GROEP 1A  ------- 
Even heerlijk werken zonder een thema, lekker uit de kasten werken. Er worden veel puzzels gemaakt, de torens in 
de bouwhoek worden met de dag hoger! We oefenen het telen tot en met tien. We leren de cijfers te herkennen. De 
gymles was deze week erg pittig maar door samenwerken kwamen we heel erg ver!  
 

--------  GROEP 1B  ------- 
Geen thema, de afgelopen week. Wel zijn we alvast begonnen met het maken van een carnavals harlekijn. Deze 
komen tijdens het schoolfeest in de speelzaal te hangen. De afgelopen week hebben we naast voorlezen, herkennen 
van de cijfers t/m 10, welk voorwerp hoort er niet bij en kiva een moeilijke onderdeel tijdens de gymles 
geoefend….namelijk op klossen lopen. Wat was het mooi om te zien dat op maandag veel kinderen hier nog moeite 
mee hadden en op donderdag we allemaal op klossen konden lopen!!! 
 

--------  GROEP 2  ------- 
Een lekkere week zonder thema. We hebben fijn gewerkt en gespeeld. Er zijn hele mooie kettingen gemaakt met 
getallen en met letters. Verder hebben een paar kinderen deze week hun veterstrikdiploma gehaald! Gefeliciteerd! 
Voor carnaval zijn we begonnen met het maken van een harlekijnmuts.  
 

--------  GROEP 3  ------- 
De komende week werken we weer over piraten. We leren bij het lezen de hoofdletters.  
Vanaf volgende week komt Anouk de Jonge stage lopen in groep 3 op maandag en dinsdag. Ze leert voor 
klassenassistente.   
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--------  GROEP 4  ------- 
 

Lekker fröbelen voor Carnaval! 

 
 
Volgende week nog een paar dagen hard werken voordat het voorjaarsvakantie is. We starten met een nieuwe 
spellingsafspraak:  Zwarte mieren. De kinderen leren de stomme e herkennen in woorden op –e en –en en ze leren 
deze woorden correct te schrijven. Een leuke site om voor rekenen redactiesommen (verhaaltjessommen)  te 
oefenen: www.redactiesommen.nl We hebben vandaag samen al even naar de website gekeken.  
 

--------  GROEP 5  ------- 
 

 
Hieperdepiep hoera! Meester Jordan is 25 jaar! 
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--------  GROEP 6  ------- 
Vier keer wijzerproject West-Nederland 

De Erasmusbrug is vernoemd naar de Nederlandse priester en humanist Erasmus. De brug is 20 jaar. De lengte is 802 

meter. De brug is geopend door koningin Beatrix in 1996. De bijnaam van de brug is zwaan. Geschreven door 

Damiën en Tygo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------  GROEP 7  ------- 
We hebben een goede week gedraaid. Iedereen heeft de CITO kunnen afronden. Nu de taak aan meester 
Bert Jan om te kijken waar iedereen hulp bij nodig heeft of waar iemand uitgedaagd kan worden. De 
leerlingen hebben in ieder geval hun best gedaan! Nu is het de beurt aan de meester.  

 

--------  GROEP 8  ------- 
Deze week hebben we veel toetsen gehad. En er was woensdag een opendag in het Terra College Emmen 

en er was vrijdag middag een doe-middag op het Carmel College Emmen daar gaan veel kinderen uit de 

klas heen. 

groetjes Luna 

  



 

 
Ingezonden 

 

 


