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Week 26 – Tevreden? 

Als je hard geleerd hebt en je snapt alle vragen van je proefwerk. Als je toch nog net op tijd de trein 

haalt. Als je vlak voordat de bui losbarst, je huis binnenstapt. Als je je kamer hebt uitgemest, 

opgeruimd en schoongemaakt en je zit er gezellig met een kopje thee. Dan kan het je ineens 

overvallen: een gevoel van diepe tevredenheid. Wat kan het leven prettig zijn!  

 

In het scheppingsverhaal wordt verteld dat God rustte op de zevende dag. In een kinderbijbel staat 

op het plaatje bij dit verhaal een hangmat. Je ziet het voor je. Na hard werken, met een prachtig 

resultaat, is het goed rusten. Innig tevreden zijn met wat je gemaakt hebt. Prachtig toch? Wij zijn 

vaak geneigd om vooral bezig te zijn met wat er mis is hier op aarde. Als je zegt dat het leven goed 

is, komt er onmiddellijk iemand die het tegendeel beweert. Maar momenten van tevredenheid zijn 

belangrijk. Willen en kunnen zien dat het leven goed is. Oog hebben voor alles wat lukt en mooi is. 

Is er niet genoeg om tevreden over te zijn? 

 

In de bijbelrubriek 12+ het eerste scheppingsverhaal waarin God tevreden naar de net ontstane 

aarde kijkt. De laatste van de Tien Grondregels voor een goed leven gaat, positief geformuleerd, 

over tevredenheid. In Psalm 23, volgens de traditie van David, spreekt een tevreden mens. Dat wil 

niet zeggen dat deze koning altijd tevreden was met wat hij had: hij wilde Batseba, de vrouw van 

een ander, en liet zelfs haar man ombrengen. De profeet Natan verwoordde in een donderpreek 

Gods onvrede hierover. 

 

 

AGENDA LAATSTE WEKEN 

 

 
 



 

 

 

 
 

 MEDEDELINGEN 

 

 Boeken inleveren klas 2 en 3 

Informatie over het inleveren van de boeken door leerlingen van klas 2 en klas 3 is te vinden in de 

bijlage bij deze nieuwsbrief.  

Er is voor CA2b en de beide tto 2 klassen iets gewijzigd in het inleverschema in verband met de 

medialessen op vrijdag. 

  
 

  Ziek melden  

Ziekmeldingen tussen 7.45 en 8.30 uur. Voor leerlingen CLC a.u.b. bellen naar 010-4595959. 

Voor leerlingen CMC a.u.b. bellen naar 010-4595970. 

  

Beter melden 

De leerling neemt de eerste dag van terugkeer op school een briefje mee van de ouders waarin de 

periode van afwezigheid gemeld staat. Gelieve het briefje in te leveren bij de conciërge. 

 

Daarnaast is er de mogelijkheid om uw kind via het ouderportaal ziek en/of beter te melden  

Informatie: www.comenius.nl/Lijstersingel. Inloggen in het ouderportaal. 

   

 

http://www.comenius.nl/Lijstersingel

