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Agenda 

 

MA29 Directeur aanwezig 
16.30 uur: Teamvergadering MA05 

Pinkstervakantie 

DI30 Directeur aanwezig 
 DI06 Studiedag team, alle leerlingen vrij! 

WO31  WO07 Studiedag team, alle leerlingen vrij! 

DO01  DO08 Directeur aanwezig 
15.00 uur: Teamvergadering 

VR02 Directeur aanwezig VR09  

ZA03 Pinkstervakantie ZA10  

ZO04 Pinkstervakantie ZO11  

 

 
Algemeen nieuws 

Re-integratie 
De re-integratietrajecten van juf Diny en juf Marja lopen nog even door. In ieder geval tot en met 16 juni blijven de 
huidige invallers ingezet worden. 
 
Obstacle run 
De obstacle run van afgelopen woensdag was een groot succes. De leerlingen van alle groepen renden fanatiek over 
het parcours vol obstakels, waar ze soms overheen dan weer onderdoor of zelfs dwars doorheen moesten. 
Het was een door de ouderraad erg goed georganiseerd evenement. We danken ook alle sponsors die ons 
ondersteund hebben. De eerste foto’s staan op de website. 

 
 
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.  
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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. 
 

 
Uit de groepen 

 

--------  GROEP 1A  ------- 
Deze week geen nieuwsbericht. 
 

--------  GROEP 1B  ------- 
Deze week geen nieuwsbericht. 
 

--------  GROEP 2  ------- 
Deze week geen nieuwsbericht. 
 

--------  GROEP 3  ------- 
Maandag hebben we een voetbaltraining gehad. Het was heerlijk weer, dus konden we lekker buiten 

voetballen. De kinderen vonden het heel erg leuk.         

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. 



      
 

Woensdag hebben de kinderen van groep 7 met de kinderen van groep 3 gelezen. Beide groepen waren 
heel positief en vonden dit leuk om te doen. Dit gaan we dus zeker vaker doen. 

                

           
  

Volgende week woensdag gaan we met groep 3 om 11.15 uur naar de bibliotheek. Als de kinderen een 
bibliotheekkaart hebben is het belangrijk dat ze deze meenemen. 
 
Ik mis nog enkele rapporten, zou u thuis nog even willen kijken of het rapport al is ingeleverd? 
 

--------  GROEP 4  ------- 
Deze week geen nieuwsbericht. 
 

--------  GROEP 5  ------- 
Deze week bestond maar uit 3 dagen. Maar in die 3 dagen is er genoeg gepresteerd door de leerlingen. 

Het 1e deel van cito M5 begrijpend lezen is afgenomen, volgende week het vervolg. Op maandag hebben 
we buiten gevoetbald onder leiding van trainers van Kzc’08. Het was een leuke en leerzame training wat 

werd afgesloten met een partij-spel.  
 

--------  GROEP 6  ------- 
Het project Noord Nederland is afgesloten met een kijkmiddag. Veel ouders/verzorgers en andere 

belangstellenden hebben een kijkje genomen in de klas!  
 



          
 

        

   
 

--------  GROEP 7  ------- 
Deze week geen nieuwsbericht. 
 

--------  GROEP 8  ------- 
 

Ouders  gezocht:  
Omdat er veel tijd en energie gaat zitten in de eindmusical zoekt meester ondersteuning. Mochten er 
enthousiaste ouders zijn die willen helpen bij het oefenen voor de musical dan zijn die van harte welkom. De dag 
dat we gaan oefenen zal dan in overleg met de ouders worden bepaald.  Alvast bedankt! 

 
 

 
Ingezonden 

 

Akkerbouw en veeteelt 

Elfstedentocht 
Friese meren De polder Het gasveld 

Oostvaardersplassen 
Waddenzee 

Boot van PETflessen 


