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Agenda 

 

MA08 
Directeur aanwezig 
15.15 uur: Teamvergadering 
20.00 uur: Extra OR-vergadering 

MA15 
Directeur aanwezig 
 

DI09 15.30 uur: Kleuterjuffenvergadering DI16 15.00 uur: Teamvergadering 

WO10 Directeur aanwezig 
20.00 uur: OR-vergadering WO17 Directeur aanwezig 

HVK-Voetbaltoernooi 

DO11 Directeur aanwezig 
 DO18  

VR12  VR19 Directeur aanwezig 
 

ZA13  ZA20  

ZO14 Moederdag ZO21  

 

 
Algemeen nieuws 

 

Vrijheid  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 4, thema 1 
In de weken van 8 mei tot 24 mei werken de kinderen in Trefwoord rond het thema 
“Vrijheid”. De maand mei begint ieder jaar met de herdenking van de zwaar bevochten 
vrijheid in de Tweede Wereldoorlog. Herdenken is tegen elkaar zeggen: we willen zorgen 
dat die vrijheid er blijft en dat die vrijheid mogelijk wordt voor anderen die in onvrijheid 
leven. 
Maar wat is vrijheid? Dat je vrij bent om alles te doen en te zeggen? Vrijheid is méér dan 
zomaar doen waar je zin in hebt. Vrijheid heeft te maken met de ruimte om te zijn of te 
worden wie je bent. 
Vrijheid moet vaak bevochten worden. Zo vertelt ook het bijbelverhaal over de bevrijding 
uit Egypte: het joodse volk in Egypte mag niet zijn eigen feesten vieren en mag zelfs geen 
kinderen krijgen, jongetjes worden gedood. Ze zijn niet meer dan slaven. Maar dan zijn daar gelukkig een paar 
vrouwen die opstandig worden en zorgen dat de jongetjes toch blijven leven. Zo redden ze de pasgeboren Mozes, 
die in een biezen mandje over de rivier drijft en gevonden wordt door de dochter van de farao: hij is gered. 
Later in zijn leven realiseert Mozes zich dat en zorgt er dan voor dat het hele volk bevrijd wordt uit Egypte: een 
moeizame strijd, maar het lukt. Het uittochtverhaal is een verhaal van alle tijden. Het is een hoopvol symbool voor 
mensen die staan voor vrijheid en die zich verzetten tegen onrecht. De kinderen zullen dat verhaal horen in deze 
periode. In de onderbouw wordt het gelegd naast verhalen uit het circus waarin de rollen tussen de circusdieren 
oneerlijk verdeeld zijn. Karel Leeuw speelt de baas. Flipper Flap de dolfijn wordt gevangen gehouden. Reden voor 

alle dieren om te staken, geholpen door Kras de Meeuw, die de weg naar de vrijheid wijst. 
En vandaar praten we over verhalen van de kinderen zelf. 
In midden- en bovenbouw horen de kinderen verhalen van latere grote vrijheidsstrijden, 
zoals de strijd van Nelson Mandela in Zuid-Afrika en het afbreken van de Berlijnse Muur.  
Daarnaast wordt een minder zichtbare strijd tegen de kinderarbeid gelegd. Het hoort niet 
dat kinderen als slaven werken: ze verdienen vrijheid om kind te zijn.  
En de kinderen denken na over hoe ze elkaar soms onvrij maken. Want wie durft de druk 
van de groep te weerstaan en kleding te dragen die je zelf leuk vindt? Wie kiest er voor 
om niet mee te doen met pesterijen? Wie durft nee te zeggen terwijl iedereen je pusht 
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om ja te knikken? En ga je alles zomaar ‘liken’ van je beste vriendin ook als je het niets vindt? Daar willen we even 
goed over nadenken in deze tijd en over wat je nodig hebt voor vrijheid: lef, hoop, vertrouwen en samen optrekken.  
Vlak voor Hemelvaart wordt het verhaal over de hemelvaart van Jezus verteld. De kinderen horen dat de leerlingen 
nog niet de vrijheid voelen om zonder Jezus verder te gaan. Jezus belooft hen kracht en moed: de ‘Heilige Geest’. 
Maar wat dat is? Dat gaan ze nog ontdekken. 
 

Foto’s Carnavalsfeest 
De foto’s van het Carnavalsfeest liggen in de fotomappen op het tafeltje in het halletje bij het kantoortje van de 
directeur. U kunt daar de foto’s bekijken en eventueel bestellen door uw naam, groep van uw kind en de 
fotonummers op een envelop te schrijven. De foto’s kosten 50 cent per stuk. De envelop levert u in bij de leerkracht 
van uw kind. U kunt de foto’s bekijken en bestellen tot 19 mei. 
 

Spellenmiddag 
Komende vrijdag gaan de leerlingen van de groep 5 t/m 8 gezamenlijk een spellencircuit spelen. Er zijn 10 leerlingen 
van groep 7/8 die 10 spellen voorbereiden en de rest van de leerlingen worden verdeeld in groepen van 10 om de 
spellen te gaan spelen. We doen dit om de groepen meer kennis met elkaar te laten maken. Daarnaast hebben we 
tijdens Pasen gemerkt dat de leerlingen ontzettend leuk samen kunnen werken/spelen. Om dit te bevorderen 
hebben we er voor gekozen om 1 keer in de week een spellencircuit met de midden en bovenbouw te organiseren. 
Daarnaast komen de leerlingen in aanraking met verschillende spellen die ze op de andere dagen ook kunnen 
gebruiken in de pauze.  
 
KiVa-nieuws 
Onze school is een KiVa-school. KiVa is een programma dat scholen gebruiken om pesten tegen te gaan en alle 
kinderen een fijne schooltijd te geven. Een goed pedagogisch klimaat is namelijk een voorwaarde om tot leren te 
komen. In alle groepen besteden we daarom tijd en aandacht aan KiVa en we hebben op de hele school de zelfde 
regels. 
In alle groepen zijn wij  deze weken bezig met thema 9: “Wat kan ik doen als ik word gepest?” 
Bij dit thema hoort KiVa-regel 9: “We lossen pesten als groep op!” 
 
Wat kan ik doen als ik word gepest? 
Hierbij horen de volgende KiVa-doelen: 
A. Als je gepest wordt 
-kinderen weten wat ze kunnen doen als ze gepest worden 
-kinderen weten wat ze beter niet kunnen doen als ze gepest worden 
-kinderen weten wat assertief is: voor jezelf opkomen 
B. Praten over pesten 
-kinderen weten dat het soms moeilijk is om over pesten te praten 
-kinderen weten dat mensen zich vaak schamen en daarom niet praten 
-kinderen weten dat het het beste is om het in de groep te vertellen 
-kinderen weten aan wie ze het kunnen vertellen, als het in de groep niet lukt 
C. Adviezen 
-kinderen kunnen verschillende oplossingen bedenken bij verschillende pestsituaties 
D. KiVa-regel 
-kinderen kunnen de ontwikkeling van hun groep beschrijven 
 
Om KiVa goed te laten werken en uw kind dus een fijne schooltijd te geven, is samenwerking tussen school en thuis 
belangrijk. Het is fijn voor kinderen als ze op school en thuis dezelfde boodschap meekrijgen.  
Op de website van KiVa (www.kivaschool.nl) is een gids voor ouders te vinden waarin basisinformatie staat over 
pesten en manieren voor ouders om daar invloed op uit te oefenen. In de oudergids staat onder meer informatie 
over:  
- achtergronden van pesten;  
- uitleg over de rol van de groep bij pesten;  
- pesten herkennen en signaleren;  
- wat u kunt doen als uw kind wordt gepest;  
- wat u kunt doen als uw kind pest;  
- hoe uw kind een gepest kind kan helpen.  
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Met vragen kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind en/of onze KiVa-coördinatoren: juf Marja voor de 
onderbouw en juf Marianne voor de bovenbouw. 
 

Hoofdluiscontrole 
Afgelopen week heeft weer de reguliere hoofdluiscontrole plaats gevonden.  Er zijn geen hoofdluis of neten 
aangetroffen.  Blijf wel alert. Indien u de komende tijd wel iets ontdekt meld dit dan bij de leerkracht. De volgende 
reguliere controle vindt weer plaats na de zomervakantie. 
 
 

 
Uit de groepen 

Deze week alleen nieuws uit de groepen 6, 7 en 8: 
 

--------  GROEP 6  ------- 
 

Dinsdagmiddag 23 mei geven de kinderen van groep 6 een presentatie over Noord-Nederland. 
Deze presentatie  is van 13.30 tot 14.30 uur in het lokaal van groep 6. 
Alle ouders, verzorgers en grootouders zijn dan van harte welkom! 
 

--------  GROEP 7  ------- 
 

Fietsen mee dinsdag! 
Afgelopen week zijn de fietsen gekeurd dus we kunnen met een gerust gevoel de weg op.  
Daarom wil ik komende dinsdag graag met de leerlingen alvast oefenen voor het praktisch verkeersexamen. 
Daarom moeten de leerlingen hun fiets op dinsdag 9 mei meenemen naar school. Alvast bedankt! 
 
Weekbericht van Yliene en Suri 
We hebben dinsdag een taaltoets gehad. 
En we hebben donderdag een rekentoets gehad. 
En 4 mei hebben we ons pakketje open gemaakt dat al 3 maanden in de klas stond. 
En er zat een plattegrond van Nederland in, waar allemaal monumenten staan. 
En we hebben een boekje over herdenkingsdag en wat dat inhoud 
We hebben een klokhuis filmpje gekeken over 4 &5 mei. 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------  GROEP 8  ------- 
Bericht van Jarno 
 
De kinderen hebben 11 mei een Engels toets 
De rollen van groep 8 musical zijn verdeeld  
En volgende week gaan  de kinderen bezig met de musical 
Ondertussen weektaak en andere vrije dingetjes zijn ze nu al de musical liedjes aan het luisteren  
Voor de musical van groep 8 is er ook een app staat ook van alles op  
De project van groep 8 is gestopt volgen de week gaan ze het hebben over sterren en planeten  
 

 
Ingezonden 

 
WATER 



Er zijn nog altijd mensen die denken dat flesjeswater gezonder is dan kraanwater, maar dit is onjuist. Het meeste 

bronwater dat in flessen wordt verpakt, is exact hetzelfde water als uit de kraan komt gelopen. Wanneer dit water 

echter in plastic wordt verpakt, komen er schadelijke weekmakers en xeno-

oestrogenen vanuit het plastic in het flesjeswater terecht. Kies dus liever voor 

ouderwets kraanwater (of eventueel voor nóg schoner water: een inbouw 

waterzuiveringssysteem thuis)!! 

SlimKids Klazienaveen kan helpen wanneer je moeite hebt met 
bijvoorbeeld gezond eten, te weinig lichaamsbeweging op een dag 
krijgt of wanneer er andere oorzaken zijn waardoor je teveel weegt.  
SlimKids is een multidisciplinair programma voor  
kinderen van de basisschool met overgewicht/obesitas. Gedurende 12 
weken komen de kinderen 2x per week een uur beweeglessen volgen bij 
de kinderoefentherapeut. Daarnaast hebben de ouders tijdens meerdere beweeglessen gesprekken met de 
diëtiste en een kinderpsycholoog. Mocht u interesse hebben om uw kind te laten deelnemen aan  SlimKids, 
geef hem/haar dan op via slimkidsklazienaveen@gmail.com of via 0591-512144. 
 
Herinnering Sam’s Kledingactie 
Op zaterdag 6 mei houden we weer een kledinginzameling in samenwerking met Sam’s kledingactie. De stichting 
heeft behoefte aan bruikbare/draagbare kleding en schoenen die bestemd zijn voor Nepal. U kunt uw spullen 
brengen naar de hoofdingang van de St Henricuskerk tussen 9.30 uur en 12.00 uur. We zien u graag op 6 mei. 
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