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REGEL VAN DE WEEK 
Om het lekker rustig in school te houden, willen we graag dat jullie aan het volgende 

denken:  

 

Ik heb respect voor de ander: 

• Ik ben aardig voor de ander 

• Ik houd rekening met de ander 

• Ik gebruik nette woorden tegen de ander 
 

 

Als je het even vergeet, dan herinneren de picto’s  je er wel weer aan. 

 

 
 

BIJBELSE GESCHIEDENIS 
Troost 
In deze week ontdekken kinderen hoe je mensen kunt troosten die treuren. Woorden zijn 
niet altijd nodig, soms is alleen nabij zijn of iets praktisch voor iemand doen al genoeg. Ze 
zien ook wat de ander meestal niet helpt, namelijk: doen alsof het verdriet er niet is, erover 
blijven zwijgen of naar verklaringen zoeken. In de Bijbelverhalen proberen de vrienden van 
Job naar verklaringen te zoeken voor het verdriet dat Job is overkomen. En Job zelf gaat in  
 

 

VERJAARDAGEN 

27 juni: Lana T. 
29 juni: Lana O. 
2   juli : Lars 
2   juli: Senne 

 

    

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
8 juli laatste schooldag 
 
12 juli t/m 20 augustus 
zomervakantie 
 
 

 



 
gesprek met God. Hij begrijpt dan dat ziekte, ongeluk en dood bij het leven horen en ervaart 
Gods nabijheid. 
 
BIJBELSE VERHALEN 

• Makkelijk praten. De vrienden van Job laten na zeven dagen zwijgen Job weten wat ze van 

zijn situatie vinden. Job 6-37 

• Het antwoord van God. Job roept uiteindelijk God zelf aan: waarom moet hem deze ellende 

overkomen, terwijl hij altijd rechtvaardig geleefd heeft? God geeft antwoord. De kleine mens 

kan de grootheid van de wereld en het leven niet begrijpen. Ziekte, ongeluk en dood horen 

nu eenmaal bij het leven. En er is niemand, ook God niet, die daar schuld aan heeft. God is bij 

Job in zijn verdriet. Job 30:20-31 


