
Hallo Wereld  

Van de grote vakantie tot vlak voor de kerst stonden de Hallo Wereld lessen in het teken van 

 “Ik, jij, wij; samen".  

In de lessen HVO (humanistisch vormingsonderwijs) hebben de kinderen het gehad over gevoelens, 

erbij horen en samen delen. In de midden en bovenbouw ook over waarden, o.a. wat eenieder 

belangrijk vindt en wat onze gezamenlijke waarden zijn. Hierbij hebben we ook de humanistische 

waarden onderzocht: verbondenheid, gelijkheid, vrijheid, redelijkheid en natuurlijkheid. Na de 

herfstvakantie ging het over de baas zijn, de baas spelen en macht hebben: Welke mensen hebben 

veel/ weinig macht? Ben jij wel eens de baas?  Mag je de baas spelen? Macht hebben? En wat is 

machtsmisbruik? Het gaat er bij deze lessen om een eigen mening te vormen.  

Een kijkje in de lessen PC GVO: De jongere groepen 1 t/m 3 hebben in de eerste lessen spelenderwijs 

kennisgemaakt met PC GVO. De leerlingen leren in deze lessen dat er mensen zijn die geloven in de 

God van de Bijbel. In deze lessen gaan ze ontdekken wat dat kan betekenen. We zijn gestart met de 

voelzak: iets zoeken wat je niet kan zien. Het is net als met gelovige mensen. Ze proberen God te 

zoeken en te vinden en over hem te leren ook al kunnen ze hem niet zien.   

Vervolgens mochten de leerlingen in het huisje van slak kijken en op zoek gaan naar het stille 

kamertje. Ze hebben dit heel goed gedaan! Zijn niet verdwaald en ontdekten dat het hebben van een 

stil plekje heel fijn kan zijn. Je kan dan beter dingen over jezelf bedenken en ontdekken.  

De leerlingen hebben o.a. kennisgemaakt met een Bijbelverhaal waarin mensen elkaar dragen. Ze 

hebben geleerd dat “iemand dragen” ook kan betekenen dat je iemand in je hart kan dragen. Samen 

hebben we nagedacht over waar het werkelijk omging in dit verhaal. De belangrijkste woorden 

waren: vertrouwen, het beste voor de ander willen, in elkaar geloven.   

De jongere leerlingen hebben draagharten gemaakt met daarin prachtige tekeningen van diegene die 

belangrijk is hun leven. De oudere leerlingen bedachten in groepjes welk woord van betekenis zij het 

allermooist vonden in het verhaal en gingen dit uitbeelden in een levend standbeeld. Het waren 

mooie lessen waar in de leerlingen mooie dingen hebben gezegd en iets hebben laten zien van 

zichzelf. 

In de lessen IGVO hebben we met de kinderen van groep 3 t/m groep 8 stilgestaan bij de betekenis 

van hun namen en op welke manieren je een kind naam kunt geven. We hebben het over het 

scheppingsverhaal gehad en besproken hoe het leven van de eerste mensen op de aarde begon.  

We hebben aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Met de kleuters en groep 3 en 4 hebben 

we het verhaal over profeet Noeh ontdekt, die ook heel goed was in timmeren. De kinderen hebben 

een eigen ark gemaakt met de mensen en de dieren die ze meenamen op de ark. Ook hebben de 

leerlingen nagedacht over wat zij later willen worden.  

We hebben met de kinderen van midden- en bovenbouw het verhaal over profeet Mohammed 

ontdekt waarin hij open stond voor nieuwe ideeën. We hebben besproken wat ‘’open staan voor 

nieuwe ideeën’’ voor de kinderen betekent en wat de eigenschappen van een goede leider zijn. 

Verder hebben we in alle groepen kennis gemaakt met het verhaal over profeet Yoenoes. De 

kinderen hebben nagedacht wanneer zij alleen zijn of samen zijn fijn vinden.  

De komende periode zal er binnen het thema “Zien: kijken met andere ogen", lessen gegeven 

worden. 


