Beste ouders/verzorgers,
Via dit bericht wil ik mij graag aan u voorstellen.
In het komend schooljaar mag ik op school de lessen GVO
(Godsdienstig vormingsonderwijs) gaan verzorgen. Mijn naam is Aagje
Kleefstra. Ik ben 56 jaar en woon in Joure samen met mijn man Jan.
Onze twee zonen zijn al een aantal jaren de deur uit.
Dit werk doe ik sinds 3 jaar. Hiervoor was ik groepsleerkracht. Ik geef les op verschillende
scholen rondom Joure, op 4 scholen in Wolvega en in Zwartsluis. Kinderen zitten vol (levens)
vragen: “wat maakt mij gelukkig, hoe maak ik het goed met mijn vrienden, wie heeft de
wereld gemaakt?” Met dit soort vragen mag ik met de kinderen aan de slag gaan. Dat doen
we via Bijbelverhalen, gesprekken, spel en creatieve verwerking.
De groep waarin kinderen dit schooljaar samen zijn, mag voor hen een plek van veiligheid en
geborgenheid zijn. Een plek waar ze zich thuis voelen. De dagen worden korter, het najaar
en de winter komen er weer aan. Ieder mens heeft beschutting en veiligheid nodig.
We denken aan de hand van het thema “huis/ thuis” na
over de vraag wat een thuis nog meer is dan een dak boven je hoofd.
Huis en thuis gaat over onderdak en over het gevoel ergens bij te horen,

je veilig en geborgen te weten.
In de lessen worden de leerlingen uitgenodigd om hun horizon te verbreden. Een huis staat
immers niet op zichzelf, maar staat in een straat, een buurt, en een stad of dorp. Het thema
gaat ook over hoe goed je met elkaar kunt samenleven. Het huis van God hoe dat eruit ziet
gaan we ook verkennen. Zo hopen we de symbolische betekenissen van het begrip “huis” te
verkennen.
De komende tijd gaan we samen op weg. Ik heb er zin in!
Ik werk namens het Protestants godsdienstig vormingsonderwijs (PC GVO).
Wilt u meer informatie dan hoor ik dat graag via de leerkracht. Of kijk op www.pcgvo.nl.
Met vriendelijke groeten,
Aagje Kleefstra, GVO docent.

