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Agenda: 
 

3 juni:   Gebedsgroep (groep 8) 

6 juni:   2e Pinksterdag (vrije dag) 

8,9,10 juni:  Schoolkamp groep 8 in Ommen 

13 t/m 17 juni: Avondvierdaagse (zie informatie die is verzonden via Parro)  

16 juni:  Postduif 18 

21 juni:  MR vergadering  
 

Van de directie: 
Regelmatig denken we met de collega's en leerlingen na 

over regels en afspraken op school. Vragen die voorbij 

komen zijn: waarom maken we die? Waarom krijgen we 

die? Wat gebeurt er als de afspraken niet duidelijk zijn of 

als het niet zo gaat als je had verwacht? Wat voor 

onveiligheid en wat voor leeromgeving krijg je dan? 

 

Natuurlijk hebben we het niet alleen over het maken van 

regels en afspraken op school op die manier, maar ook 

over wat wel of niet werkt en welke verwachtingen hierbij 

horen. Bijvoorbeeld een discussie over het zomaar in de 

mond nemen van nare of beledigende woorden. Of een 

discussie over de rechten van kinderen en mensen in onze samenleving.  

Een belangrijke vraag waar veel en vaak over na wordt gedacht is het 'waarom' van regels en 

afspraken. Vaak is de uitkomst hiervan alsvolgt:  

• Afspraken maken met elkaar is nuttig, want daardoor weet je wat er van je verwacht wordt; 

• Afspraken zijn er om je te beschermen; 

• Afspraken zijn er om chaos te voorkomen; 

• Afspraken zijn geen beperking van wat wel en niet mag, maar een richting voor wat wel 

en niet goed voor jou is; 

• Afspraken zijn er om activiteiten in goede banen te leiden; 

• Afspraken zijn er om een spel op een leuke en veilige manier te spelen met elkaar.  

In de meeste gevallen merken kinderen, maar ook wij als leerkrachten, dat we met deze afspraken 

een goede bedoeling hebben. Bijvoorbeeld dat leerkrachten ui t veiligheid voor jou je willen 

beschermen.   

Zo ook heeft God voor jou en mij leefregels uitgezet. Dit is niet 

altijd eenvoudig om je aan deze afspraken te houden 

Gelukkig mag je fouten maken, maar helpen leefregels en 

kaders ons een beetje om de juiste keuzes te maken. Komend 

weekend is het Pinksteren Bij dit kerkelijke feest draait het om 

de uitstorting van de Heilige Geest.  Deze zit als het ware 

binnenin jezelf en helpt je om volgens het voorbeeld van Jezus 

te leven, dus ook volgens de leefregels van God. Ik wens 

iedereen een heel fijn Pinksterweekend toe! 

 

 

 



   

 

   

 

Even voorstellen 
Dag allemaal! 
Mijn naam is Henriët Poppe. Na de de voorjaarsvakantie ben ik als 

leerkracht begonnen in groep 8. 

Vorig jaar november ben ik afgestudeerd aan de hogeschool KPZ 

(Pabo). De keuze voor het onderwijs is een heuse carrièreswitch! 

Daarvoor heb ik gewerkt als HR adviseur en later als manager HR bij 

commerciële bedrijven. Ook heb ik als zzp-er sportlessen gegeven aan 

bedrijven, scholen en bootcampers. Als vrijwilliger heb ik ouderen 

geholpen met het schrijven van hun levensverhaal. 

Ik ben inmiddels 41 jaar en woon met mijn twee kinderen van 11 en 9 jaar 

in Zwolle (Dieze). Ik sport graag, het liefst buiten (survival, mountainbiken, 

racefietsen, kanoën, zwemmen). Andere hobby’s zijn lezen, tuinieren en 

kamperen.  

 

Vanuit de MR 
 

De MR heeft tijdens de vergadering van 9 mei Micha Zitman benoemd als lid van de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Vivente. Micha is per volgend 

schooljaar de nieuwe afgevaardigde van de Ark in de GMR. Micha zal komend schooljaar 

geregeld aanschuiven bij de MR-vergaderingen en wij wensen Micha heel veel succes in zijn 

nieuwe rol. 

 

De benoeming van Micha betekent ook dat Dianne Muis binnenkort afscheid zal ne men als 

afgevaardigde van de Ark in de GMR. Dianne is 8 jaar lid geweest, waarvan de laatste 3 jaar als 

secretaris. We willen Dianne enorm bedanken voor haar inzet.  

 

De MR 

 

Trefwoord: 
 

GEEN ZIN (week 21) 
Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over 

het zoeken naar wat zinvol is en betekenis heeft. 

Bijbelverhalen onderbouw: 

week 21: God is vol liefde en geduld (Jona 4); Hemelvaart 

(Handelingen 1, 4-12). 

Bijbelverhalen middenbouw: 

week 21: God redt Nineve (Jona 4); Hemelvaartsdag (Handelingen 

1, 1-14). 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

Week 21: Boos! (Jona 4); Hemelvaartsdag (Handelingen 1, 1-14). 
 

 

 

KWETSBAAR (week 22 t/m 24) 

Inhoud: Over kwetsbaar zijn en weerbaarheid. Over de macht 

van het gevoel en de kracht van de ontroering. 

Bijbelverhalen onderbouw: 

week 22: Simson wordt geboren (Rechters 13, 1-25); Simson en de 

leeuw (Rechters 14, 1-20); Vol vuur! (Handelingen 2, 1-13). 

week 23: Simson lijkt onkwetsbaar (Rechters 16, 1-3); De sterke 

Simson (Rechters 16, 4-15). 

week 24: Simson is kwetsbaar (Rechters 16, 16-22); Simsons dood 

(oudsten) (Rechters 16, 23-31). 

 



   

 

   

 

 

 

Bijbelverhalen middenbouw: 

week 22: Simson gaat iets bijzonders doen (Rechters 13, 1-25). 

week 23: Simson zit niet stil (Rechters 14, 1-7); Simson wordt vastgebonden (Rechters 16, 1-22). 

week 24: Het is afgelopen met Simson (Rechters 16, 23-31). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

week 22: Een raar gesprek (Rechters 13, 1-25). 

week 23: Denken en doen (Rechters 14, 1-7); Het loopt mis (Rechters 16, 1-22). 

week 24: Afgelopen (Rechters 16, 23-31). 


