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Verbinden 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 2, thema 1 

 

In de week van 14 november t.m. 2 december staat in de methode Trefwoord het thema “Verbinden” 

centraal. 

 

We hebben een lijntje! Niemand leeft op een eiland. In onze omgeving en 

zeker op school zijn er altijd andere mensen waarmee je rekening moet 

houden. Je leeft altijd samen met anderen. Want zonder solidariteit, 

betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel geeft samen spelen, leven en 

werken veel minder plezier. Daarom onderzoeken de kinderen waar 

verbondenheid te zien is en met wie zij zich verbonden weten.  

Het gaat ook wel eens niet goed. Kinderen worden zich bewust van 

spanningen en conflicten die zich afspelen tussen mensen. In het verhaal 

van de tweeling Ilse en Marissa wordt duidelijk dat zij ook verschillend 

mogen zijn, ook al lijk je precies op elkaar en draag je dezelfde kleding (mb 

en bb). De kinderen in de onderbouw onderzoeken aan de hand van een familiefoto met welk familielid 

zij een speciaal lijntje hebben. 

 

De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Jozef. Jozef is één van de 12 kinderen van Jacob. Hij is de 

lieveling van zijn vader. Als Jozef op een dag een mooie en bijzondere jas van zijn vader krijgt, krijgt de 

jaloezie bij de broers de overhand. Zij verkopen Jozef als slaaf. Jozef komt terecht in Egypte aan het hof 

van de rijke Potifar. Jozef kan dromen uitleggen en belandt daardoor uiteindelijk aan het hof van de 

Farao als onderkoning. Jaren later, als er een grote hongersnood optreedt in Kanaän, het land van zijn 

broers, trekken deze broers naar Egypte om graan te halen. De 

broers herkennen Jozef niet en hij stelt hen op de proef. Hebben zij 

iets geleerd uit het verleden of stelt broederschap in hun ogen niet 

veel voor? Jozef houdt één van zijn broers in gijzeling en stuurt de 

anderen terug met een opdracht. Als zij deze keer hun broer niet in 

de steek laten, maakt Jozef zich bekend. Hij zorgt ervoor dat zijn 

familie en zijn oude vader Jacob zelfs de Farao ontmoeten en een 

plek krijgen in Egypte. Zo verbindt Jozef twee volkeren met elkaar. 

 

Een historische bruggenbouwer is Sinterklaas. Samen met zijn pieten proberen ze 

het iedereen naar de zin te maken. Maar dat lijkt mis te gaan als Mini-Piet en 

Maxi-piet op de andere pieten mopperen en zeggen dat het saaie pieten zijn.  

Of toch niet, en kunnen Mini-piet en Maxi-Piet ook met de andere pieten plezier 

hebben?  

 

Om je echt verbonden te voelen met mensen en de wereld om je heen is het fijn dat je weet welke 

lijntjes er zijn tussen de kinderen in de klas, je ouders en of andere familie. Maar misschien ook wel met 

kinderen die net als jij van zwemmen, tekenen of gamen houden. 
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