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Groepen 3/4 

We zijn begonnen met het thema “Samen spelen”. 
Iedere dag komt het terug. Vaak met heel veel plezier. 
We winnen wel eens maar verliezen hoort er ook bij. Om dat in de 
praktijk te ervaren hebben we stoelendans gedaan. 
Het gebeurd ook wel dat iemand niet mee mag doen met spelen. In 
het verhaaltje van Jan, Katrijn en de prins was er iedere keer één die  
niet mee mocht doen. Dat voelt niet fijn. Met elkaar hebben we 
daarover gepraat. Soms kan het niet anders maar welke oplossing kan 
je bedenken zodat iedereen blij is. 
Zacheüs mocht ook niet meedoen. Hij was ook niet zo netjes geweest. Als belastingambtenaar had 
hij de mensen veel te veel laten betalen. Maar Jezus zag hem in de boom en wilde graag zijn gast zijn. 
Dat was het begin voor Zacheüs om het voortaan anders te gaan doen. Hij mocht weer mee doen. 

Groep 5/6 

We zijn begonnen met de allereerste verhalen in de bijbel. Deze verhalen zijn zowel in het 
Christendom als het Jodendom en de Islam bekend. Ook bij heel veel volkeren over de wereld 
kennen ze scheppingsverhalen en verhalen over de grote overstroming.  
We hebben met elkaar vast gesteld dat de aarde, het heelal en alles om ons heen prachtig is maar we 
kwamen tot de conclusie dat we er niet goed voor zorgen. Dat is niet alleen in de zorg voor de natuur 
maar ook onder elkaar gaat het niet altijd goed. 
Aan de hand van het verhaal van De ark van Noach zien we dat we altijd opnieuw kunnen beginnen. 
Als het anders is gelopen kun je ervoor kiezen een nieuwe start te maken. 

Groepen 7/8 

Het thema van de lessenserie waar we aan begonnen zijn 
is “Helden, leiders en koningen”. 

We zijn gestart met een spionnenspel. Na iedere opdracht kregen 
de groepjes een letter. De verkregen letters vormden de naam van de stad Jericho. In het verhaal 
wordt de hoer met haar familie gered. Zij had de spionnen van het volk Israël verstopt voor de 
soldaten van de koning. Een beroep waar we een beetje giechelig over doen maar we hebben het 
uitgebreid besproken. Zij was de held. De muren van de stad stortte ineen maar haar huis bleef 
staan. 
Het land Israël werd verdeeld maar het volk had geen vaste leider. 
Gideon is één van de leiders die met zijn “Gideonsbende” de vijand 
versloeg. Hij was absoluut geen held maar erg onzeker. Hij vroeg zijn God wel een aantal keer om 
bevestiging. Helden zijn dus niet altijd stoer. 
Met elkaar hebben ze het spel “Heldenvragen” gespeeld. In dit spel worden er allerlei vragen gesteld 
in verschillende categorieën over held zijn: wat doe je in bepaalde situaties / waar vertrouw je op / 
mag je ook bang zijn. Verschillende helden uit de hedendaagse geschiedenis werden aangehaald. 
De les daarna zijn we gaan kijken naar de wereldleiders waar we nu mee te maken hebben. Van de 
verschillende grote namen moesten ze een plus- en minpunt bedenken die we opschreven waarna 
we hebben gekeken welke eigenschappen een goede leider zeker moet hebben. 
Maar er zijn niet alleen wereldleiders. Overal heb je leiders, ook in de sportclub of in de klas. In 
groepjes hebben ze met elkaar besproken welke eigenschappen een goede klassenleider moet 
hebben en hoe kom je er achter wie daar de beste kwaliteiten voor heeft. Op grote vellen werd dit 
opgeschreven waarna uit ieder groepje 1 leerling de vertegenwoordiger was en hun standpunten 
presenteerden. 
Hierna volgen de lessen over de koningen. 

 

Hartelijke groet, 
Marjan Sijrier. 


