
BELANGRIJKE  DATA  

 

 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

fruitdagen 

 

WolderWeetje 

Maandag 17 mei 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

Tweede Pinksterdag 24 mei 

Schoolfotograaf 27 mei 

Meester/juffendag 16 juni 

Grote rekendag 23 juni 

Studiedag 25 juni 

Verslag mee 2 juli 

10 minuten gesprekken Week 5 t/m 9 juli 

Doorschuifmiddag 13 juli 

Zomervakantie 19-07 t/m 29-08-2021 

Voor de meest actuele 
data kijkt u op: 
www.wolderweide.nl  

Van Beekweg 7 

3851 LP Ermelo 

info@lunchkidz.nl 

www.lunchkidz.nl 

06 19252270 

06 33375003 
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Hemel en Aarde Nr. 5 
Jaargang 20, zomer 2021 

 
 
 
Ouderbrief               

Beste ouders, 

 

Onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde gaan de komende weken over Jakob. Zijn leven wordt 
in de Bijbel verteld in een prachtige reeks verhalen. Met de kinderen luisteren we naar de verhalen vol le-

venswijsheid en symboliek.  

 

Het verhaal van Jakob is één van de oerverhalen uit de Bijbel. Het staat in het boek Genesis, waarin bijvoor-
beeld ook het verhaal over Adam en Eva staat. Jakob is de zoon van Isaak en Rebekka, de broer van Esau. 
Het leven van Jakob wordt beschreven in scenes die beroemd geworden zijn en in bijna elke kinderbijbel 

staan. Kinderen zijn er meestal van onder de indruk.  

 

Jakob en zijn familie leven in tenten, ze zijn nomaden. Zijn tweelingbroer Esau is de oudste en hij zal later aan 
het hoofd van de familie staan. Als Esau een keer hongerig terugkomt uit het veld, verruilt hij zijn eerstge-
boorterecht voor een bord eten dat Jakob voor hem maakt. Jakob vindt dat hij daar nu recht op heeft. Als 
hun oude en blinde vader Isaak op zijn sterfbed zijn oudste zoon wil zegenen, doet Jakob net of hij Esau is en 
ontvangt de zegen van de eerstgeborene. Veel plezier heeft hij er niet van. Hij vlucht weg, naar een verre 

streek waar een oom van hem rondtrekt, ver weg van Esau.  

 

Onderweg droomt hij van een ladder naar de hemel, vol met engelen. Hij hoort de stem van God die zegt: Ik 

ben de God van Abraham en Isaak, jouw vaders, en ik zal ook jouw God zijn.  

 

Rachel is de dochter van Jakobs oom en het is de grote liefde van Jakob. Hij werkt zeven jaar voor zijn oom 
voordat hij met haar mag trouwen. Maar na het huwelijk blijkt dat de gesluierde bruid niet Rachel is, maar 
Lea, haar oudste zus. Jakob moet nog zeven jaar voor zijn oom werken om met Rachel te trouwen. Jakob de 

bedrieger wordt door zijn oom bedrogen.  

 

Na al die jaren trekt Jakob met zijn familie terug naar het gebied waar hij vandaan komt, naar zijn broer Esau. 
Hij is bang dat Esau boos op hem is. Hij stuurt cadeaus vooruit en schenkt Esau bijna al zijn bezittingen. Maar 

tot zijn grote opluchting is Esau blij hem te zien. De broers verzoenen zich.  

 

Het verhaal is eigenlijk veel rijker dan dit, het zit vol met boeiende details en kleinere gebeurtenissen. Na-
tuurlijk speelt het zich af in een heel andere cultuur dan die van ons. Het recht van de oudste en uithuwelij-
ken, dat kennen we zo niet meer. Maar tegelijkertijd is het een verhaal met klassieke thema’s. Het gaat over 
familie, over eerlijk en oneerlijk, over je bijzonder voelen, over liefde en verbondenheid, over spijt en verzoe-

ning.  

 

We hebben er zin in om dit verhaal met kinderen te ontdekken, samen te luisteren naar de gebeurtenissen 
en na te gaan wat het met ons doet. Het is heerlijk om af en toe in de klas een goed verhaal te laten klinken. 

Dat loopt vast goed af. 

 
 



 

 

 

Beste ouder,  

Heeft uw kind moeite met (begrijpend) lezen, woordenschat of taal?  Bent u bang dat de taalachterstand groter 

wordt? Heeft corona ervoor gezorgd dat uw kind achterstanden heeft opgebouwd? 

Misschien kan de Bibliotheek helpen!  

De Bibliotheek Harderwijk organiseert jaarlijks zomertaalactiviteiten voor kinderen van groep 4 tot groep 8. Ook 

dit jaar staat er weer een goed programma te wachten voor een groep kinderen. Meedoen is gratis en alleen voor 

kinderen die wonen in Harderwijk.  

 

Wat en hoe? 

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen;  dieren, vulkanen, planeten, techniek etc. Hier 

sluit het programma heel mooi bij aan.  In ons zomerprogramma gaan we niet stampen of uit schoolboeken leren. 

Wij leggen geen spellingsregels uit maar we gaan wel bezig met taal en boeken. Met de gaafste verhalen en de 

nieuwste boeken. Soms is het spannend, vaak grappig en op andere momenten gewoon bijzonder. Op een leuke 

manier leren vinden wij belangrijk. Het mooiste is als kinderen voor hun plezier een boek gaan lezen. Want wist u 

dat je door veel te lezen steeds beter wordt in taal?  In het zomerprogramma gaan we verschillende opdrachten 

doen, veel samenwerken en dagen we uw kind uit. De afgelopen jaren hebben we al veel kinderen een flinke 

boost kunnen geven. We kunnen dit ook voor uw kind doen.  

 

Wanneer  

De activiteiten zijn op maandag- en woensdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur in de Bibliotheek Harderwijk.  

De eerste drie weken van de zomervakantie is dit programma alleen voor kinderen die na de zomer naar groep 4 

of 5 gaan. De laatste drie weken is voor kinderen die na de zomer naar groep 6,7 of 8 gaan. Per groep kunnen er 

maximaal 13 kinderen meedoen.  

 

Aanmelden? 

Als u denkt dat uw kind hiervoor in aanmerking komt mag u dat bespreken met de leerkracht. Zij kan samen met 

u uw kind(eren) aanmelden. Let op: u kunt niet uw eigen kind opgeven.  

Als u zich aanmeldt verwachten wij  wel dat uw kind alle ochtenden komt. De laatste ochtend is er een koffie-

ochtend voor de ouders om tips en ervaringen te delen. Daarna laten de kinderen zien wat zij gedaan hebben.  

 

Heeft u vragen of wilt u uw kind direct gratis aanmelden? U mag een e-mail sturen naar educatie@bnwv.nl er is 
beperkt plek, dus reageer snel om verzekerd te zijn van een plek binnen het zomertaal programma. We kijken 
naar uw kind uit en gaan er een mooi leesfeest van maken! 

Hartelijke groeten, 

Team educatie Bibliotheek  
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