Ouderbrief bij Trefwoord, aflevering 2
Aan de ouders/verzorgers,
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de
methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop
een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen
die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’
verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan
de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel
is. In de tweede aflevering van 14 november 2016 tot en met 10 februari 2017 zijn dat de
volgende thema’s:
! Verbinden (week 46 t/m 48)
Inhoud: Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en
over broederschap, over tegenpolen en bruggenbouwers.
Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37); Jozef, Potifar en de farao (Genesis 39 t/m 41);
Het weerzien van de broers (Genesis 44 en 45).
! Kinderen van goede wil (week 49 t/m 51; kerstthema)
Inhoud: Over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen te vieren
verdwenen is. Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het leven van
mensen.
Bijbel: Johannes’ geboorte (Lucas 1); De aankondiging en geboorte van Jezus; De
boodschap van de engelen aan de herders (Lucas 2).
! Een goed begin… (week 2 en 3)
Inhoud: Over de waarde van een goed begin en wat het betekent voor mensen om ergens
opnieuw aan te beginnen.
Bijbel: Jezus in de tempel (Lucas 2); Jezus’ doop door Johannes (Johannes 1); Jezus kiest
leerlingen (Lucas 5).
! Waar ben je mee bezig? (week 4 t/m 6)
Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat
mensen doen.
Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10); De schat in
de akker en de parel van de koopman (Matteüs 13).
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Waar ben je mee bezig?’ (23
januari t/m 10 februari).
Met de spelcomputer op schoot of met een boek op de bank. Ravotten in de tuin en hollen
op het veld. Kinderen zijn graag en veel bezig, en zeggen zelden dat ze het druk hebben.
Dat zeggen volwassenen wel: druk met werken, met sporten, met twitteren, whatsappen
en mailen. Bloggers en vloggers laten ons zelfs van minuut tot minuut weten waar ze mee
bezig zijn.
Een van de Bijbelverhalen in dit thema vertelt over Marta die zich het vuur uit de sloffen
rent om haar gasten te bedienen. Ondertussen zit haar zus Maria op haar gemak te
luisteren naar Jezus die met enkele vrienden bij de twee zussen op bezoek is. Als Marta
haar zus Maria verwijt dat ze zit te niksen, kiest Jezus partij: voor Maria!
Actief zijn is prima, maar er moet ook af en toe een pauze zijn. Om even niets te doen en
je af te vragen: waar zijn we allemaal mee bezig en draagt het bij aan het geluk van
onszelf en anderen?
Dat doen we in dit thema: goed om ons heen kijken, mensen bezig zien en er vragen bij
stellen. Wat is de bedoeling van al dat whatsappen? Waarom laat iemand zich tatoeëren?
Waarom is het leuk om een dans zo mooi mogelijk te doen? Wat is de zin van
bungeejumpen? En is bellenblazen zinloos?
Net als in het Bijbelverhaal proberen we te ontdekken of en hoe al dat doen bijdraagt aan
ons levensgeluk. En dan zijn we ‘goed bezig’.
Namens het team van KBS de Zevenster

