
  

 

 

 

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL  
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden. 
 
     

 

 

AGENDA JANUARI 2021 
. 

• 12 januari persconferentie, nieuws over verlenging lockdown  
• 21 januari studiemiddag onder voorbehoud. Als de scholen starten, vervalt de 

studiemiddag en is er gewoon les op school 
 
 

AGENDA FEBRUARI 2021 
 

• Rapport 1 is uitgesteld en verschijnt op 8 maart in plaats van op 8 februari  
• De 10 min. gesprekken worden ook later ingepland 
• 22 februari maandag start de voorjaars vakantie 
• 22 februari t/m 26 februari voorjaarsvakantie 
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De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
 

WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR 

 
 

WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR 
nieuwsbrief_ouders_blok_4 

DOWNLOAD Kletskaarten: 
 gr 1/2 – kletskaart blok 4   

 gr    3 – kletskaart blok 4  

 gr    4 – kletskaart blok 4  

 gr    5 – kletskaart blok 4  

 gr    6 – kletskaart blok 4  

 
 
 
 
 
Overzicht van bijbellessen in de maand januari 2021 

 

Week 02 (11/01 - 15/01) Hier moet ik zijn 

Lucas 2: 21-52 

Als Jezus pas geboren is, nemen zijn ouders hem mee naar de tempel. Simeon en de oude Hanna 

herkennen het kind als de Messias die komen zou. Later, als Jezus twaalf jaar is, gaan ze nog een keer 

naar de tempel. Op de terugweg missen zijn ouders hem. Ze vinden hem terug in de tempel, het huis van 

zijn vader. 

Week 03 (18/01 - 22/01) Wat kies jij? 

Lucas 3: 1-18, 21-22 en 4: 1-13 

Johannes de Doper laat mensen kiezen: een leven voor jezelf of een leven voor de Heer. Veel mensen 

komen door hem tot inkeer. Ook Jezus moet kiezen, als hij in de woestijn op de proef wordt gesteld door 

de duivel. Hij kiest ervoor om te luisteren naar de stem van de Eeuwige, de stem van het echte leven. 

 

https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/nieuwsbrief_ouders_blok_4.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-1_2-kletskaart-blok-4-we-hebben-hart-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-3-kletskaart-blok-4-we-hebben-hart-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-4-kletskaart-blok-4-we-hebben-hart-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-5-kletskaart-blok-4-we-hebben-hart-voor-elkaar.pdf
https://www.klaroen.com/wp-content/uploads/2020/04/gr-6-kletskaart-blok-4-we-hebben-hart-voor-elkaar.pdf


 

 

Week 04 (25/01 - 29/01) De kracht in jou 

Lucas 4: 14-39 

Lang geleden heeft de profeet Jesaja geschreven 

dat er iemand zou komen die blinden zou laten 

zien en onderdrukte mensen vrijheid zou geven. 

Jezus leest het voor en zegt erachteraan: ‘Die 

woorden gaan nu in vervulling.’ Zijn stadgenoten 

kunnen zich niet voorstellen welke kracht in 

Jezus werkt. 

In Kafarnaüm komt Jezus een man tegen die 

beheerst wordt door een andere kracht: een 

boze geest. Jezus verjaagt die boze geest. De 

man wordt weer zichzelf. 
 

 
 
 


