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Een goed begin… 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 2, thema 3 

 

In de week van 9 t.m. 20 januari staat in de methode Trefwoord het thema “Een goed begin” centraal. 

Het nieuwe jaar is begonnen en dat voelt altijd heel bijzonder. Je vraagt je af wat het nieuwe jaar 

allemaal gaat brengen.  

Beginmomenten zijn spannend, leuk of soms zelfs moeilijk. Soms maak je een stap in een nieuwe fase in 

je leven, bijvoorbeeld je eerste schooldag, eerste rijles of naar het voortgezet onderwijs. Soms horen 

daar rituelen bij. Bij oud en nieuw horen vuurwerk en oliebollen. Dat ouders hun kindje laten dopen na 

de geboorte is ook een ritueel. 

 

De bijbelverhalen gaan over de jonge Jezus. Deze verhalen hebben allemaal iets van een begin in zich. 

Zo moet Jezus als de eerstgeborene volgens de Joodse voorschriften aan God worden ingewijd. Dat 

gebeurt met een ritueel in de tempel waar de oude Simeon in Jezus de langverwachte Messias herkent. 

Op twaalfjarige leeftijd gaat Jezus naar de tempel. Als ‘Zoon van de Wet’ hoor je dan de Heilige schriften 

te kennen.  Jezus doet meer. Hij gaat met de Schriftgeleerden in gesprek. De Schriftgeleerden zijn 

verbaasd over zijn toewijding en kennis.  

Als Jezus volwassen is laat Hij zich dopen door Johannes de Doper. Opnieuw doet Hij iets nieuws. De 

doop symboliseert het afleggen van de oude mens. Je komt als nieuw mens, als kind van God 

tevoorschijn.  

Jezus verkondigt ook het bijzondere van het Rijk van God en vraagt 

vissers om vissers van mensen te worden. Een echt nieuw begin… 

Ook is er de animatie over de vijgenbom die geen vijgen geeft. De 

eigenaar wil de boom omhakken. De tuinman geeft de boom nog een 

kans. We kunnen zien wat goed verzorgen doet… 

 

In de onderbouw staan kinderen stil bij de betekenis van opnieuw beginnen. Zij onderzoeken welke 

uitdrukkingen en spreekwoorden er zijn in onze taal. Kinderen gaan in gesprek over de vraag hoe 

bijvoorbeeld de dageraad begint. En ze luisteren naar het verhaal 

over de acteur. Zijn eerste act mislukt mag hij dan opnieuw 

beginnen? 

 

In de middenbouw en bovenbouw gaan de kinderen aan de slag met 

wijsheden over beginnen. Wat betekent het als de boerin zegt: ‘De 

koe bij de horens vatten’. Of als we voor een klus staan en zeggen 

‘De kop is eraf’. 

Zij lezen het verhaal ‘Eens iets gestolen, altijd iets gestolen’. Jonans 

juf  is haar mobieltje kwijt. Iedereen kijkt naar hem, want hij heeft 

ooit iets gestolen. Jonan schaamt zich, maar hij is ook boos. Hij heeft 

zijn straf gehad en wil met een schone lei beginnen. Maar iedereen in de klas vindt schijnbaar dat Jonan 

nog steeds een ‘dief’ is. Maar heeft Jonan de telefoon van juf ook echt gestolen of is er iets anders aan 

de hand…? De kinderen gaan met elkaar in gesprek over vooroordelen. Maar ook over dat mensen het 

verdienen om een nieuwe kans te krijgen. 

Soms moet je beter nadenken. Dan zeggen we ‘Bezint eer gij begint’. Zo besluit Anil bij een 

vakantievriendje te gaan logeren dat hij eigenlijk niet echt goed kent. Tijdens de vakantie hebben ze 

samen hartstikke fijn gespeeld. Als Anil bij Paco thuiskomt gaat het toch een beetje anders…  
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