Ouderbrief bij Trefwoord, aflevering 3
Aan de ouders/verzorgers van KBS de Zevenster,
Voor de levensbeschouwelijke vorming 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 derde aflevering van 13 februari tot en met 5 mei 2017 zijn dat de volgende
thema’s:
! Zoeken en vinden (week 7 t/m 10)
Inhoud: Over verliezen en zoeken; over weglopen en terugkeren; over blij zijn als alles
weer compleet is.
Bijbel: Het verloren muntje; Het zoekgeraakte schaap; De weggelopen zoon (Lucas 15).
! Beperkt (week 11 t/m 13)
Inhoud: Over leven met beperkingen; over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.
Bijbel: De kromme vrouw en het jonge meisje (Matteüs 9); De mismaakte hand (Marcus
3); De melaatse (Matteüs 8); De blinde (Lucas 18); De dove (Marcus 7).
! Opstaan (week 14 en 15)
Inhoud: Over verzet tegen onrecht en je niet klein laten krijgen; over opstaan en opkomen
voor wat van waarde is.
Bijbel: Intocht Jeruzalem (Lucas 19); Laatste Avondmaal (Lucas 22); Voor Pilatus (Lucas
22 en 23); Jezus’ dood (Lucas 23); Opstanding (Lucas 24).
! Tien Woorden voor tien dagen (week 16 t/m 18)
Inhoud: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied,
eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde.
Bijbel: Brief van Paulus aan de Romeinen; De Tien Geboden (Deuteronomium 5).
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Opstaan’ ((3 t/m 14 april).
Pasen is paaseieren, uitlopende takken, meer aangename temperaturen en wat langer
licht. Pasen is het feest van volop leven, zoals in dit gedicht voor de onderbouw:
De knoppen staan op springen
en ergens kraait een haan.
Dus open de gordijnen.
Trek vlug je kleren aan.

Het leven is begonnen.
Word wakker en geniet.
Dus blijf niet langer liggen
Kom op en mis het niet.

Bij Pasen hoort ook het verhaal over Jezus die opstaat uit de dood. Dat klinkt minder
vreemd wanneer je ook de andere verhalen over Jezus erbij leest. Het opstaan van Jezus
begon namelijk al lang voor Pasen. Hij liet verlamde mensen opstaan en liet blinden zien.
En hij was opstandig als mensen onrecht werd aangedaan.
Pasen is het feest dat eraan herinnert hoe leven en liefde het laatste woord kunnen
hebben. Dat we ons niet moeten neerleggen bij onrecht, pesten, discriminatie of armoede.
Pasen is vieren dat mensen de kracht hebben om de wereld wat mooier, beter en veiliger
te maken. Pasen is het feest dat zegt: Vertrouw erop, het kan echt!
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