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Schoolreisje Wildlands  

Maandag zullen alle kinderen op schoolreisje gaan naar Wildlands. De 

kinderen worden, zoals eerder aangegeven om half 10 op school 

verwacht. Rond 15.30 u zullen we weer terug zijn op school.  

 

Schoolfotograaf dinsdag 24 mei (morgen) 

De schoolfotograaf komt morgen (dinsdag 24 mei) op school. Gedurende de hele dag zullen 

foto’s van de kinderen / groepen worden gemaakt. Na schooltijd is er gelegenheid om met 

broertjes en zusjes die (nog) niet op onze school zitten op de 

foto te gaan. De fotograaf zal de foto’s maken voor een grijze 

achtergrond. Het verzoek is dus om uw kind(eren) niet al te 

donkere kleding aan te doen. Daarnaast geeft de fotograaf 

aan de kinderen altijd te fotograferen met blote voeten.  

 

Aanwezigheid Peter Möhlmann 

Vorige week heeft u een brief ontvangen met daarin informatie over de wijzigingen m.b.t. mijn 

werkzaamheden binnen de stichting. Dit betekent dat ik vanaf heden niet meer iedere dag op 

school zal zijn. Ik zal met ingang van volgend schooljaar op vaste dagen aanwezig zijn. Tot die tijd 

zal mijn aanwezigheid via het Fonkelnieuws worden gecommuniceerd. Deze week zal ik dinsdag 

(24 mei) de hele dag- en woensdagmiddag op school zijn. Uiteraard ben ik via mijn mail altijd 

bereikbaar: peter.mohlmann@primenius.nl             Peter Möhlmann 

 

Woensdag weekviering 

Komende woensdag is er weer een weekviering van 11.30u tot 12.00u. Wij nodigen u van harte 

uit om hierbij aanwezig te zijn!  

De Vlinders doen deze ochtend niet mee aan de weekviering, omdat zij de verjaardagen van juf 

Ania en van juf Paulina vieren. 

 

Geplande schoonmaakavond wordt verplaatst  

In de jaarplanning staat dat de schoonmaakavond op 30 mei zal plaatsvinden. 

I.v.m. de Avond4-daagse zal deze worden verplaatst naar begin van het 

volgend schooljaar. Uiteraard hopen wij dan ook weer op uw hulp.    

 

Schoolbezoek op Kristalla 

Op dinsdagmiddag 31 mei zal de school ‘Hoogholtje’ uit Wehe den Hoorn (Noord Groningen) bij 

ons op school zijn om het gepersonaliseerd leren te bekijken.  
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UIT DE GROEPEN 

Uit het Berenhol & de Vlindertuin 

Feest in de Vlindertuin. 

Komende woensdag, 25 mei, vieren de Vlinders de verjaardag van juf Ania en 

van juf Paulina samen. Die dag mogen de Vlinders verkleed op school komen 

en hoeven ze geen eten en drinken mee te nemen. De Vlinders doen deze 

ochtend niet mee aan de weekviering. 

 

Boeken inleveren donderdag. 

Zoals elke donderdag worden ook deze week bij de Vlinders en de Beren de boeken geruild. 

Denkt iedereen er weer aan om zijn/haar boek in de bijbehorende boekentas donderdag weer 

mee te nemen naar school? 

 

Uit de Apenkooi 

Bibliotheek 

Denkt u aan het meegeven van de boeken en het pasje komende maandag (30 mei). 

 

Uit het Stokstaartjeshol 

Bibliotheekbezoek. 

Maandag 30 mei gaan wij onder schooltijd lopend naar de bibliotheek. Wilt u de 

boeken meegeven? 

 

Uit het Pandabos 

Kamp 

Vorige week vrijdag hebben alle kinderen een brief met informatie over het 

kamp mee naar huis gekregen. Heeft u nog vragen over het kamp, stel ze 

dan gerust. 

Denkt u aan het inleveren van een kopie van het identiteitsbewijs/paspoort 

van uw kind? 

 

Jarig deze week 

Maandag 23 mei  Roan Huigen Pandabos 

Maandag 23 mei  Lieke Smalbil Vlindertuin 

Woensdag 25 mei  Mila van Gils Apenkooi 

 

Instroom leerlingen 

Vanaf maandag 23 mei komt Deejay Poker bij ons op school in het Berenhol  

We wensen hem harte welkom en hopen dat hij een fijne tijd zal hebben op onze school  

 

Trefwoord: Spreken is zilver…, 
Dit is het nieuwe thema van Trefwoord maar toch gaat het niet alleen over ‘spreken’. Het 

spreekwoord heeft twee kanten: ‘spreken’ en ‘zwijgen’.  

 

De kinderen beginnen wel bij de waarde van ‘spreken’: over hoe belangrijk persoonlijke 

gesprekken zijn, dat sommige mensen met macht kunnen spreken, dat je 

soms beter ‘nee’ kunt zeggen, dat je je hart kunt laten spreken én dat je 

soms beter iets niet kunt zeggen.  

En dat is dan een mooie overgang naar de tweede week waarin we stil 

staan bij ‘zwijgen’. Want wanneer kun je beter je mond houden? Als je een 

geheim toevertrouwd wordt, dan vertel je dat aan niemand door. En 

zonder woorden kun je soms veel beter iets vertellen: met een bloemetje bv 

en zo trekken posters langs de kant van de weg eerder onze aandacht dan 

de praatjes van verkopers in de winkelstraat.  



Maar soms móet je gewoon je geluid laten horen: als je het ergens niet mee eens bent. Ook daar 

denken de kinderen over na. Wanneer is dat nodig? Wat is het juiste moment? Wat zeg je dan? En 

hoe zorg je dat je alle aandacht krijgt?  

 

Het Bijbelverhaal dat de kinderen hierbij horen is het verhaal van Ester en haar joodse familie. De 

joden zijn gevangen in Perzië. Koning Ahasveros is aan de macht: hij hoeft maar te piepen en de 

mensen doen wat hij zegt. Zijn vrouw Wasti doet alleen niet wat hij zegt: op een avond weigert ze 

op te draven als de koning wil pronken met zijn mooie vrouw. Maar dat pikt de koning weer niet 

en hij stuurt zijn vrouw weg. Als hij een nieuwe vrouw zoekt, komt Ester aan het hof. Ester weet - 

zonder veel woorden, door haar charme - de aandacht van koning Ahasveros te trekken. En zij 

mag zijn vrouw worden.  

Ze vertelt niet dat ze joods is: daar kan ze beter over zwijgen. Maar later 

kan ze niet meer zwijgen als ze merkt dat haar volk bedreigd wordt. Hun lot 

is bepaald door de onderkoning Haman, die wil dat alle joden vermoord 

worden. Dan bedenkt Ester heel slim hoe ze de aandacht van de koning kan 

krijgen voor die bedreiging: ze maakt een lekker etentje voor hem klaar. De 

koning wil zijn dank tonen en ze mag wensen wat ze wil. En dan grijpt Ester 

de kans om de vrijheid van haar volk te vragen. Ze wil niet meer verzwijgen 

dat ze zelf joods is. De koning begrijpt meteen wat hij moet doen: Haman 

oppakken. Hij hangt hem op aan de galg, die Haman voor de joden klaargezet had. En zo 

worden door Ester de rollen omgedraaid. 

 

Dit verhaal over Ester is voor de joden één van de belangrijkste verhalen over hoe het lot zich kan 

wenden als er iemand is die voor hen opkomt. En soms is zwijgen dan belangrijk, 

maar op een gegeven moment moet je je mond opendoen.  

 

Agenda 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

 

Maandag 23 mei Schoolreisje Wildlands 9.30 – 15.30 uur Kinderen 

Dinsdag 24 mei Schoolfotograaf Hele dag  

Woensdag 25 mei Weekviering 11.30 uur Iedereen 

    
Maandag 30 mei Bibliotheekbezoek Stokstaartjes / Apen   

Dinsdag 31 mei School uit ‘Wehe den Hoorn’ komt kijken Middag  

Donderdag 2 juni Oud papier wordt gehaald Avond  

 

  

 

Laan van het Kinholt 576 

7823 HP Emmen 

0591 – 622 657 

kristalla@primenius.nl  
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