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Agenda 

Woensdag 27 januari Open dag Primenius 9.00 – 12.00 uur 

OV-vergadering 

Woensdag 3 februari Groep 1 vrij 

Donderdag 4 februari Koffie-ochtend 8.30 – 9.30 uur 

Vrijdag 5 februari Carnaval (groep 1 ook naar school tot 12.00 uur) 

 

Nieuws van de directie 
Open dag op de Diedeldoorn 

Aanstaande woensdag 27 januari is er een open dag op alle scholen van Primenius, dus ook 

op onze Diedeldoorn! 

Deze open dag is speciaal voor nieuwe ouders en hun kind(eren); daarnaast kunnen 

belangstellenden een bezoekje brengen aan onze school. 

U bent van 9.00 – 12.00 uur van harte welkom om deze ochtend kennis te maken met onze 

school en het basisonderwijs. 

 

Vriendelijke groet, Margriet Platzer-Maarsingh 

 

Regel van de 

Week 

 

Je eigen afval 

opruimen! 

 

 

http://www.diedeldoorn.nl/
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Algemeen 
Carnaval 2016 in Diedeldonk  
Op vrijdag 5 februari zal de Diedeldoorn weer veranderen in Diedeldonk. Prins Sem de 
Eerste en Prinses Romy de Eerste zullen dan samen met de Raad van Elf voor één dag de 
baas zijn van de school. Om dit feest zo uitbundig mogelijk te vieren, vragen we alle kinderen 
om verkleed op school te komen.   
We beginnen het feest met een gezellig optocht door de gangen van de school met de Prins, 
Prinses en de Raad van Elf voorop. Ouders mogen daarbij natuurlijk toekijken en toejuichen 
(start rond 8:30uur).  
De groepen 1 t/m 4 vieren voor de kleine pauze het carnavalsfeest in het speellokaal en zijn 
om 12 uur vrij. Omdat groep 1 vrijdag naar school gaat, heeft groep 1 woensdag (3 feb.) vrij. 
De bovenbouw viert het feest na de pauze en mag ’s middags  spelletjes meenemen voor in 
de eigen klas. Je mag ’s middags  natuurlijk ook verkleed blijven.  
N.B. I.v.m. de schoonmaaktijd is het niet toegestaan om confetti en spuitsliertjes te 
gebruiken!  
 
Kinderwoorddienst 
Namens de werkgroep Kind en Liturgie worden alle kinderen uitgenodigd voor de 
kinderwoorddienst van zondag 7 februari. Het thema van deze zondag is "Een wonderlijke 
roeping”. De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Pauluskerk aan de  
Meerstraat 2 te Emmen. 
Graag tot dan! 
Werkgroep Kind en Liturgie 
 

Jarigen 
Groep 2: 29-01 Tim Salomons 

Groep 8: 29-01 Bram de Boer 
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 Trefwoord 2015-2016 afl. 3 thema 1 “Angst en vertrouwen” Ouderbrief / onderwijsbureau meppel/JH 

 

 

 

Angst en vertrouwen 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 21, aflevering 3, thema 1 
 

Angst en vertrouwen zijn oer emoties die elk mens kent. Op dit moment zijn ze ook uitermate actueel. 

Mensen laten in hoge mate hun kijk op het leven, hun levensbeschouwing erdoor bepalen. Zien we de 

wereld als een angstig decor van ons leven, of geven onze levenservaringen eerder vertrouwen?  

Hoewel we angst liever vermijden, en weten dat we uit angst slechte keuzes maken, is angst niet enkel 

een verkeerde emotie. Angst kan ook een belangrijke signaalfunctie hebben en waarschuwen voor 

gevaar of zaken die niet pluis zijn. Vertrouwen moet niet omslaan in roekeloosheid. Maar ongrijpbare 

angst kan een eigen leven gaan leiden.  

In dit thema – van 25 jan. t.m. 12 febr. - ontdekken kinderen dat vertrouwen in 

jezelf en in anderen kan groeien. En dat je daar zelf iets in kunt doen.  

Kinderen hebben ervaringen met angst en vertrouwen. Vertrouwen heeft vooral te 

maken met mensen die je steunen. Op wie of wat kun je terugvallen als je bang 

bent?  De sfeer in een groep kan maken dat een kind bang in een hoekje wegkruipt, 

of juist maken dat het fier en moedig in gesprek gaat. Het vraagt vertrouwen om in 

een groep ook angst en kwetsbaarheid te tonen.  

In de Bijbelverhalen krijgen kinderen voorbeelden van angst en vertrouwen. Jezus die een storm tot 

bedaren brengt. Een honderdman die zelf gewend is de bevelen te geven, grijpt zich aan Jezus woorden 

vast, als een laatste strohalm. Jezus die iemand die door zijn angsten bezeten is, geneest. In een ander 

verhaal spoort Jezus zijn leerlingen aan niet zo bezorgd te zijn om hun eten en kleding. Kijk naar de 

vogels en de bloemen, zij maken zich niet druk, vinden voedsel en zijn mooi gekleed.  

Deze verhalen gaan over mensen zoals u en mij. Nu eens doodsbang, dan weer moedig en vol 

vertrouwen. Het leven kent nu eenmaal veel onzekerheid. De verhalen kunnen voor moderne 

mensen ongeloofwaardig lijken, alsof Jezus als een tovenaar het gevaar bezweert. Het verhaal 

vertelt iets anders: Tegenover angst die je verlamt stelt Jezus de kracht van het vertrouwen. 

Dat is een wonderlijke kracht die mensen verder helpt. In de verhalen 

ontdekken kinderen dat onzekerheid en angst niet alles hoeven te 

bepalen. Als je de angst los kunt laten, krijg je oog voor waar het 

werkelijk om gaat.  

Godsdienstige verhalen en rituelen gaan over de manier waarop mensen hun 

angst voorleggen aan God of aan een heilige. De 

oplossing valt niet uit de hemel maar gebed brengt 

mensen in verbinding met bronnen van vertrouwen en 

hoop. Zo helpt bidden echt, net als een kaarsje branden 

of je samen ergens voor inzetten.  

Kinderen krijgen elke dag een tip om hun vertrouwen te laten groeien.  

Vertrouwen moet je winnen, en dat vraagt vaak het overwinnen van angst, zoals ouders doen wanneer 

ze beetje bij beetje hun kinderen loslaten. Vertrouwen kan groeien, kinderen mogen groeien in 

vertrouwen. Op die manier verwerven ze veerkracht en levensmoed. Daarom eindigt dit thema met alle 

vertrouwen groeitips die in de afgelopen weken verzameld zijn.  

We hopen dat uw kind groeit in vertrouwen, en dat uw vertrouwen in de kinderen groeit.  

http://www.trefwoorddigitaal.nl/

