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Een terugblik en vooruitblik. 

Groepen 3/4 

Verhalen. Er zijn heel veel verhalen. We zijn begonnen met verhalen die 
Jezus vertelde. Hij gebruikte “gelijkenissen of parabelen”. Het verhaal 
dient dan om iets duidelijk te maken. Met die verhalen hebben we 
gekeken naar ons eigen leven en wat wij ervan kunnen leren. Het 
centrale thema was dat je altijd terug mag komen ook als je iets 
verkeerd heb gedaan. 
Werkend naar Pasen toe hebben we het over “dood” gehad. We zijn begonnen met samen te kijken 
naar wat dood is en wat leven is. De volgende les stelden we met elkaar vast dat alles wat leeft een 
keer dood gaat. We sloten af met het verhaal “Als opa er niet meer is”.  

Groep 5/6 

Water.  
Van levensbelang. We kunnen niet zonder. Water wordt ook gebruikt bij rituele handelingen in 
verschillende godsdiensten. Als je vies bent, gebruik je water om weer heerlijk fris te worden.  
Zo wast de moslim zich ritueel voor hij/zij bidt. In het Christendom kent men het dopen van 
kinderen/volwassenen. Maar wat doen ze dan en waar doen ze dat? Bij het ritueel van de doop hoort 
ook het geven van namen aan de dopeling. Onze namen hebben een betekenis. Alle leerlingen 
kregen te horen welke betekenis hun naam heeft. 

Vrienden. 
Hoe maak je vrienden? Waar moet een echte vriend aan voldoen? Jezus kreeg heel veel mensen om 
zich heen, maar waren dat allemaal vrienden? 

Bidden. 
Binnen alle godsdiensten wordt er door gelovigen gebeden. Dit ritueel hebben we verkend. Wie kent 
het gebruik? Wanneer kom je er mee in aanraking? Wat zeggen ze eigenlijk en mag je dat overal 
doen of moet je naar een speciale plaats? 

Wat ging er vooraf aan Pasen? De dagen en de verhalen die erbij horen hebben ze gehoord en gezien 
a.d.v. schilderijen. 

Groepen 7/8 

De leerlingen hebben het heel druk gehad met het maken van een presentatie over 
wereldgodsdiensten. Ieder groepje van 3 leerlingen kreeg een aantal onderzoeksvragen voor een 
bepaalde godsdienst. Zo hebben ze aan elkaar het Jodendom, het Hindoeïsme, de Islam en het 
Christendom gepresenteerd.  

Ik heb het bijzondere verhaal van een joods meisje dat koningin werd in het machtige rijk van Meden 
en Perzen verteld. Haar positie mocht ze gebruiken om het joodse volk te redden van de ondergang. 
Bij dit verhaal hoort het Poerimfeest. Voor de zomervakantie hoop ik de film die er is gemaakt van dit 
verhaal met ze te kijken en daarbij “Hamansoren” te eten, een lekkernij die de joden eten op het 
Poerimfeest. 

In alle groepen heb ik eieren verstopt waarin het hele Paasverhaal zat. In ieder ei had ik een klein 
voorwerp gedaan wat met het verhaal te maken had. Na 12 eieren was het hele verhaal verteld. 

Na de meivakantie ga ik met de groepen 5/6 en 7/8 kijken naar geloofsgemeenschappen om ons 
heen en de symbolen die daarbij horen. “Wat gebeurt er in de kerk binnen onze gemeenschap waar 
we wonen?” We gaan daar met elkaar ook binnen kijken als afsluiting van dit schooljaar. 

Hartelijke groet, 
Marjan Sijrier. 


