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10 minutengesprekken
Nieuwsbrief 7
Voorjaarsvakantie

Trefwoord
Week 5 t/m 8: Je krijgt wat je verdient
Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en
ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe
toekomst.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 5: Dit is niet eerlijk! (Matteüs 20, 1-16); Je hebt het verdiend (Matteüs 25, 14-30)
week 6: De knecht verdient straf (Matteüs 18, 23-35); De vijgenboom (Lucas 13, 6-9)
week 7/8: Zacheüs (Lucas 19, 1-10); Wat verdient de Samaritaan? (Lucas 10, 25-37)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 5: Straf of niet? (Matteüs 18, 23–35); Hoe kan dat nou? (Lucas 13, 1-5)
week 6: Drie knechten (Matteüs 25, 14-30); Uitbetalen (Matteüs 20, 1-16)
week 7/8: Een boom zonder vruchten (Lucas 13, 6-9); De rat van de keizer (Lucas 19, 110)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 5: Straf of niet? (Matteüs 18, 23-35); Dikke bult, eigen schuld? (Lucas 13, 15)
week 6: Een passende beloning? (Matteüs 25, 14-30); Een dagloon (Matteüs 20, 1-16)
week 7/8: Een boom zonder vruchten (Lucas 13, 6-9); Een mannetje in een boom (Lucas
19, 1-10)
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij vertellen we meer over het thema ‘Je krijgt wat je verdient’ (29 januari t/m 23
februari).
Een opgestoken duim, een ‘goed!’ op het rapport, een schouderklopje of twee euro: het
is altijd leuk als je beloond wordt voor je inspanning. En tegelijk is ‘verdienen’ een thema
waar we ons soms heel druk om maken. Een thema dat veel vragen oproept.
Jezus vertelt over een baas die hulp nodig heeft in zijn wijngaard. ’s Morgens huurt hij
enkele mannen in voor een afgesproken bedrag. Later komen er nog enkele bij en
tenslotte haalt hij er nog een paar arbeiders bij. Alle werkers krijgen aan het eind van de
dag evenveel betaald: het bedrag dat met de eerste groep was afgesproken. Die groep is
echter boos: ‘Waarom krijgt iemand die maar heel even gewerkt heeft net zoveel als wij
die dat de hele dag hebben gedaan?’

Life is unfair; dat gevoel is heel herkenbaar. Maar is het ook altijd terecht?
In dit geval draait Jezus de zaak om: ‘Jullie voelen je tekort gedaan, maar ik heb jullie
keurig volgens afspraak betaald. Waarom zijn jullie eigenlijk niet blij voor die anderen die
ik iets extra’s heb gegeven?
Krijg je altijd wat je verdient? Heb je recht op een beloning? Kan en moet iedereen altijd
gelijk beloond en behandeld worden? Enkele andere Bijbelverhalen in dit thema roepen
nog meer vragen op rond ‘verdienen’. Een beloning is soms verdiend, maar wanneer zeg
je dat iemand straf heeft verdiend? En wat is eigenlijk een eerlijke straf? En tot wanneer
vinden we dat iemand nog een tweede kans verdient?
In dit thema ontdekken de kinderen dat het leven soms iets ingewikkelder in elkaar zit
dan ‘Eigen schuld, dikke bult!’ Omdat niet iedere ‘dikke bult’ die iemand valt, ook altijd
zijn ‘eigen schuld’ is. En dat dat ene kind in de groep soms net iets meer aandacht en
zorg krijgt dan de rest omdat het dat nodig heeft. En dat je jezelf daardoor niet tekort
gedaan hoeft te voelen.

Staking 14 februari
Dinsdag 12 december was onze school dicht. Wij hebben toen gestaakt. We hoopten
toen, dat de minister begreep dat wij het belangrijk vinden dat uw kinderen goed
onderwijs kunnen blijven volgen. Nu én in de toekomst. Hoewel er enige toenadering is
tussen de minister en de bonden, is men het nog niet met elkaar eens. Daarom staan er
estafettestakingen gepland. Er is door de bonden en PO in actie afgesproken dat het
noorden op woensdag 14 februari begint.
Ons gehele team doet hier aan mee. Wij staken.
Nu komt het toevallig uit, dat we op maandag 12 februari een studiedag hebben en
woensdag staken. Wij realiseren ons dat 2 vrije dagen voor de kinderen in één week wel
wat veel is. Wanneer u geen opvang kunt vinden of de kosten zijn (te) hoog, mogen de
kinderen tóch op school komen. We hebben afgesproken dat we op school zijn. We zullen
dan een alternatief programma aanbieden aan de aanwezige kinderen. Wilt u de
leerkracht van uw kind uiterlijk vrijdag 2 februari laten weten of uw kind die dag op
school komt? Dankuwel!!

Luizen
Saskia Dijkstra-Smits nam afscheid als luizenmem. Zij is een specialist in het zoeken en
ontdekken van luizen en heeft het leven van de luizen en neten in Hommerts flink zuur
gemaakt. Door de inzet van Saskia en natuurlijk ook al die andere luizenmemmen
konden we enkele jaren geleden met het
gebruik van de luizentassen stoppen. U
weet wel, we moesten dan de jassen,
mutsen, sjalen en ander spulletjes iedere
keer in een tas stoppen. Super Saskia,
bedankt voor je hulp. We treffen je nog
wel even zo lang Sil bij ons op school is.
We zijn erg blij dat we al weer een paar
nieuwe memmen hebben die het van
Saskia overnemen. Geweldig. Fijn dat jullie
de kinderen van de van Haersma Buma
willen ontluizen. Jullie zijn zéker geen
luizen in de pels!! ;)

Oud papier
Sneon 3 febrewaris is it wèr âld papier. Der is yn alle jierren foar tonnen oan âld papier
ophelle. Dèr fan hawwe HJSC en de skoalle in bult moaie dingen dwaan kinnen. Dat wie
allegearre net mogelyk west sûnder hunderten frijwilligers. Fan al dy frijwilligers stiet dat
wykein ien symboal . Dat is Pier Nauta mei syn fékarre. De karre mocht 46 jier lang
brûkt wurde en stiet dus symboal foar al dy switdruppels fan helpers dy’t it @ald papier
byinoar skarrele ha. Geweldich!! Dizze komplimenten binne dus net allinnich bedoeld foar
de famylje Nauta, mar foar alle frijwilligers troch de jierren hinne. We sille alle
frijwilligers en (de karre fan) de fam. Nauta yn it bysûnder spésiaal bedanke op sneon 3
febrewaris.
Skoalleliet VHBS

Op ‘e fyts of mei de auto,
mei de bus of hoe dan ek,
‘k Wit in hiele leuke skoalle,
dus dat liket net sa gek.
Lyts of grut, do bist der wolkom,
earm of ryk, do kinst der bij.
Der is altiid noch wol romte
op it bankje njonken mij.
Wa hat, wêr dan ek yn Fryslân,
ea sa ’n bêste skoalle sjoen ?
Eltsenien dy mei it witte,
Van Haersma Buma kampioen.
Kinst der lêze, kinst der skriuwe,
hast der rekkenjen en taal.
Soms dan binne wij hiel sachjes,
soms ha wij in hoop kabaal.
Kinst der sjonge, kinst der sporte,
kinst der tekenje en sa.
Wij binn’ grutsk dat, mei syn allen
Wij sa ‘n fijne skoalle ha.
Wa hat, wêr dan ek yn Fryslân,
ea sa ’n bêste skoalle sjoen ?
Eltsenien dy mei it witte,
Van Haersma Buma kampioen!

Gymroosters
dinsdag
09.15 uur:
12.30 uur:
13.30 uur:
donderdag
09.15 uur:
12.30 uur:
13.30 uur:
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De 1e woensdagochtend na alle vakanties vindt een uitgebreide
luizencontrole plaats
OR

MR
•
•
•
•
•

Jan Jelte Nauta (OR lid)
Klaas Koopmans (onderhoud)
Ingrid den Hoed (penningmeester)
Hanneke Tichelaar (secretaresse)
Hilde Wouters (OR lid en lid
pleincommissie)

•
•
•
•

Marijke Taekema (voorzitter, OMR
en interim voorzitter OR)
Olga van Dijk (OMR)
Petra IJpma (PMR)
Corry Hoogeveen (PMR)

‘Vrienden voor het leven’
Op zondag 4 februari is er weer een Pitstop in de Johannes de Doperkerk, dit keer
i.s.m. de kinderen van de Van Haersma Buma school. Vanaf 10.30 uur is er een inloop
met koffie/thee en limonade. Ook zijn er dan een aantal activiteiten voor de
kinderen. Om 11.00 uur zal de Pitstop starten.

Iedereen is van harte welkom!
Froukje de Hoop en Team VHBS

Hieronder bijdragen van groep 4

Bso de Ule
Belangstelling voor opvang? Vraag vrijblijvend naar informatie en
kijk op www.de-ule.nl

