
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij geven op school godsdienstonderwijs. Ook dat onderdeel van onze schooldag komt nu 
volledig bij u thuis te liggen. Aangezien het lastig is om bij elk kind een ander bijbelverhaal te 
behandelen, hebben we schoolbreed dezelfde bijbelverhalen zolang we gesloten zijn. 
 
Hoe u hier invulling aan geeft, is aan u als ouder. U kunt bijvoorbeeld dit verhaal in de Bijbel 
lezen, het verhaal vertellen of het lezen in de kinderbijbel. Er worden op onze school drie 
vertellingen per week gedaan, maar in elke klas op andere dagen. Daarom is het aan u op 
welke dag u een stukje uit de Bijbel behandelt 
 
Naast de bijbelverhalen zijn er alternatieve invullingen op de dagen dat er niet verteld 
wordt. De invulling verschilt per klas. De leerkracht communiceert wat er geleerd wordt. 
 
Op school leren we ook bijbelteksten. U vindt hieronder deze teksten, voor het geval u deze 
goede gewoonte thuis door wilt zetten.  
 
16 maart tot 27 maart: 
Bovenbouw: 
Markus 13: 31-33 
Onderbouw: 
Markus 13: 37 
 
30 maart tot 11 april 
Bovenbouw:  
1 Petrus 3: 18 
Onderbouw: 
Lukas 24:7 
 
Wij hopen dat het woord van God centraal mag staan in deze dagen. Laten we ons 
vertrouwen op Hem stellen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Week 1 (Dinsdag 17 maart – Vrijdag 20 maart): 
Bijbelverhalen voor alle groepen (drie dagen): 

▪ Het gereedmaken van de paaszaal – Lukas 22: 7 – 13 
▪ In de paaszaal – Lukas 22: 14 – 34 
▪ In Gethsémané – Lukas 22 : 35 – 46 

Alternatieve dagopening (eén dag): 

▪ Groep 1 en 2 – geen i.v.m. 4-daagse schoolweek 
Groep 3 en 4 – vragenblad Bijbelse vragen 
Groep 5 t/m 8 – Namen en feiten  

Week 2 (Maandag 23 maart – Vrijdag 27 maart): 

Bijbelverhalen voor alle groepen (drie dagen): 

• De gevangenneming – Lukas 22 : 47 – 53  

• Voor Annas en Kajafas – Markus 14 : 55 – 65  

• Het berouw van Petrus en de spijt van Judas – Mattheüs 26 : 69 – 75 en 27 : 3 – 10  

Alternatieve dagopening (twee dagen): 

• Groep 1 en 2 – geen i.v.m. 4-daagse schoolweek  
Groep 3 en 4 – vragenblad Bijbelse vragen 
Groep 5 tot er met 8 – Namen en feiten  
 

• Groep 1 tot er met 6 – Psalm leren 
Groep 7 en 8 – Catechismus leren  
 

Week 3 (Maandag 30 maart – Vrijdag 4 april):  

Bijbelverhalen voor alle groepen (drie dagen): 

• Voor Pilatus en Herodus – Mattheüs 27: 11 - 26 

• De weg naar het kruis – Lukas 23 : 26 - 33 

• De kruisiging – Mattheüs 27: 34 – 39  
 

Alternatieve dagopening (twee dagen): 

• Groep 1 en 2 – geen i.v.m. 4-daagse schoolweek 
Groep 3 en 4 – vragenblad Bijbelse vragen 
Groep 5 tot er met 8 – Namen en feiten  
 

• Groep 1 tot en met 6 – Psalm leren 
Groep 7 en 8 – Catechismus leren  

 


