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van de
voorzitter

Hoe bezoek leidt
tot thematisch lesgeven

Een gemeenschappelijke opdracht

Europa wordt de laatste jaren geconfronteerd met veel onverwachte ontwikkelingen. De spanningen tussen Oost- en
West-Europa zijn opgelaaid. Duizenden
mensen van verschillende culturen en
godsdiensten zijn Europa binnengedrongen. En daar komt nog bij dat in veel Europese landen het nationalisme sterk groeit.
Al deze spanningen gaan niet langs onze
christelijke scholen en leerlingen heen. Integendeel, onze scholen realiseren zich dat
onze leerlingen steeds meer met deze en
nog veel meer onverwachte ontwikkelingen
te maken zullen krijgen.
Hoe moeten onze scholen en hun leiders
zich opstellen? Van welke normen en
waarden moeten zij uitgaan en hoe moeten
die worden toegepast? Jezus antwoord
is kristalhelder, bijvoorbeeld in het grote
gebod van de naastenliefde. En op veel
meer plaatsen in de Bijbel staan regels en
richtlijnen voor onze houding en gedrag.
Maar, hoe moeten wij die concreet vertalen
naar deze tijd waarin de onrust toeneemt?
Wij hoorden dat deze vragen ook op veel
onderwijsconferenties in Oost Europa zijn
gesteld. Daarom wil OGO bijdragen aan de
conferentie van ECCEN (European Conference for Christian Education in the Netherlands) die in september in Apeldoorn
wordt gehouden. Deze keer hebben wij tien
gasten uit de Oekraïne uitgenodigd om aan
deze conferentie deel te nemen. Ook dit
keer zijn weer een aantal Oost-Europese
gasten uitgenodigd. Opnieuw maakt OGO
de reis en het verblijf mogelijk. Het geeft
hen de kans om contacten te leggen en om
te ervaren hoe wij vanuit onze reformatorische traditie Bijbelse normen en waarden
afleiden en delen. Wij zijn van plan om
ook nu weer aansluitend aan de conferentie met onze gasten een paar van onze
scholen te bezoeken. Deze schoolbezoeken
laten bij hen onvergetelijke indrukken na.
Zo geldt: “Draagt elkanders lasten,
en vervult alzo de wet van Christus”,
Galaten 6:2.

Arie Deelen overhandigt een van de dozen aan Zsófia Simon
Eén van de projecten van OGO is het
bieden van cursussen aan christenleerkrachten in de regio Transsylvanië,
Roemenië. Naast het vormgeven van de
christelijke dimensie van het onderwijs,
komen differentiatie en interactief
leren aan bod. Ook maken de deelnemers kennis met nieuwe leermethoden
en –materialen.
Vorig jaar bezochten enkele leerkrachten uit Tirgu Mures Nederland, om in de
schoolpraktijk te zien hoe hetgeen ze
in de cursussen leerden, in de praktijk
functioneert. Bij Driestar Educatief in
Gouda maakten ze kennis met ‘themadozen’: lesmateriaal voor thematisch
onderwijs. De dames waren zo enthousiast, dat ze besloten dit ook in hun

eigen scholen te gaan gebruiken. OGO
sponsorde de aanschaf van enkele
dozen, Driestar Educatief gaf korting
en Arie Deelen, die met zijn gezin in
de buurt van Tirgu Mures woont, zorgde
voor het transport.
Op de foto neemt de vestigingsleidster
van de gereformeerde lagere school,
Simon Zsófia Simon, de themadozen
in ontvangst. Ze worden geplaatst in
de bibliotheek van de naast de school
gelegen christelijke Pabo, zodat andere
collega’s de materialen ook kunnen
lenen. Voor het gebruik moeten zij een
kleine vergoeding betalen, om zo te
kunnen sparen voor de aanschaf van
meer themadozen.
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Het bestuur van Stichting OGO is heel
blij dat de werkbezoeken van Roemeense leerkrachten op deze manier leiden
tot nieuwe vormen van onderwijs en
leren in Oost-Europa. Graag blijven we
ons hiervoor inzetten, zodat we gericht
werk kunnen maken van het ondersteunen van het christelijk onderwijs!

“De themadozen helpen om onze onderwijsvernieuwing vorm te geven”

‘Bij de Bron’ spaart zendingsgeld voor OGO
Er is op 11 mei voorlichting gegeven
over het werk van de Stichting OGO
aan de Basisschool met de Bijbel ‘Bij
de Bron’ te Putten. De kinderen hebben
twee weken zendingsgeld (€ 115,-)
gegeven voor de kinderen met het syndroom van Down. Hartelijk dank!
De leerlingen zamelden geld in voor het
onderwijs aan kinderen met het syndroom van Down

Alle klassen van de Koelmanschool
in actie voor Roma-kinderen
In de twee weken voorafgaand aan de
meivakantie is er door alle kinderen
van de Koelmanschool in Goes hard
gewerkt om zo veel mogelijk geld bij
elkaar te brengen voor OGO. Tijdens de
presentaties in de klassen hebben de
kinderen kennis gemaakt met het werk
onder de Roma-kinderen, de situatie
in Oost-Oekraïne en het onderwijs
aan kinderen met het syndroom van
Down. Groep 1 en 2 hebben zo veel
mogelijk geld bij elkaar gebracht met
de OGO-sponsorlijsten, groep 3, 4 en 5
hebben hard gewerkt met de OGO-klussenlijst en groep 6, 7 en 8 hebben heel
veel snoeprollen verkocht!
Wat een prachtige opbrengst van deze schoolactie!
Op woensdag 11 mei was de afsluiting
van de actie. De juf had een mooie
presentatie gemaakt met de resultaten
per klas. Alles bij elkaar leverde dit een
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prachtig totaalresultaat op, zoals op
de foto is te zien. Daarnaast leverde
deze opbrengst voor 60 kinderen van

de Koelmanschool ook nog eens een
prachtig leesboek op. Hartelijk bedankt
voor de inspanning ten bate van OGO!

Lunteren verkoopt stroopwafels voor OGO
De Nederwoud Christelijke Basisschool in Lunteren heeft een
actie gevoerd voor kinderen met
het syndroom van Down in de
Oekraïne. Ze hebben stroopwafels
verkocht en de netto opbrengst
was het mooie bedrag van ruim
€ 1195,-. Hartelijk dank!

Trotse leerlingen presenteren de opbrengst van hun actie voor OGO

Gehandicapte
kinderen helpen OGO

Een warm hart voor kinderen met Downsyndroom in Oekraïne.
Op 18 mei werden we hartelijk verwelkomd op een vakantiekamp van
verstandelijk gehandicapten van de
Samuëlschool te Gouda. Zij leefden
heel erg mee met de presentatie over
de kinderen met het syndroom van

Down in de Oekraïne en zongen daarbij
liederen. Na afloop werd door één van
de kinderen een enveloppe overhandigd
met daarin de bijdrage van de kinderen:
€ 300,-. Hartverwarmend!

Onderlinge
contacten
van wezenlijk
belang
Arie Deelen, contactpersoon voor OGO
in Oost-Europa: “De Hongaarse scholen in Roemenië kunnen veel van elkaar en van Nederland leren. Een goed
voorbeeld daarvan is dat leerkrachten
door uitwisseling niet alleen horen
van verschillende onderwijsconcepten, maar dit ook in de praktijk gaan
zien. Daarnaast is het enorm leerzaam
om elkaars cultuur te leren kennen,
omdat je hierdoor ook je eigen cultuur
gaat spiegelen. Door de ontmoeting
met de ander word je voor de vraag
gesteld: wat is de verbindende factor
tussen onze culturen en ons onderwijs? We zijn allemaal geschapen naar
het beeld van God. Dat beeld is bij
ons gebroken en dat ervaar je bij de
barrières in de taal en cultuurverschillen. Ondanks de barrières hebben we
met elkaar de mooie opdracht om in
het onderwijs iets van Hem te mogen
weerspiegelen.”
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Ver van huis
Ha jongens en meiden,
Nog een paar weken en dan heb je vrij van school! Misschien ga je met je vader en moeder wel op
vakantie. Je gaat dan voor een tijd ver van je eigen huis in een ander huis wonen.

Op de onderstaande afbeeldingen zie
je een aantal mensen uit de Bijbel die
ook ver van huis waren. Sommigen
van deze mensen waren vrijwillig op
reis gegaan, maar anderen moesten
noodgedwongen hun huis verlaten. Net
als de vele vluchtelingen die in ons
land en overal op de wereld hun huis
moesten verlaten.

Weet jij wie deze mensen zijn? En waar
je in de Bijbel het verhaal dat bij de
afbeelding hoort kunt vinden? Schrijf of
typ de goede antwoorden! Noteer het zo:
Afbeelding
1		
2		
3		

1

Vindplaats
Gen. 2 (bijvoorbeeld)
……..
……..

Stuur of mail je antwoorden naar:
Juf Van de Geer
Sigmondstraat 29
4251 ZA Werkendam
E: jmavdgeer@kliksafe.nl
Alle goede inzendingen krijgen een prijsje!
Hartelijke groet, Juf Van de Geer
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Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa
Correspondentie-adres
Stichting OGO, Reigersbek 6, 3344 BC Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078-6122749 / 06-52581140, e-mail: N.J.Teerds@stichting-ogo.nl
www.stichting-ogo.nl
Bankrelatie
Bank NL96 ABNA 0511 6744 14 | Giro NL50 INGB 0002 3201 36 t.n.v. stichting
OGO te H.I. Ambacht
Voorlichters
1. J.B. Roodbeen, Vendelier 61, 6866 EP Heelsum (Gld.) (0317-310410)
2. W. de Jong, Watersnip 7, 3628 CC Kockengen (0346-24 12 23)
3. A. Bakker, Bos 27, 4696 BD Stavenisse (0166-697257)
voorlichting@stichting-ogo.nl
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Bijbel- en lectuurtransporten
A. Bakker, Bos 27, 4696 BD Stavenisse (0166-697257)
Bestuur
Dr. D. van der Hoek, voorzitter (0318-418966), drs. N.J. Teerds, secretaris (0786122749), N.A. van de Breevaart, penningmeester (078-6820212), drs. J. de Haan
(0182-526534), ir. M. Houtman (0182-580309), J. Ligtenberg (0345-568813),
drs. D. van Meeuwen (0184-417577), W.C. Moen MSc (0488-723144)
Comité van aanbeveling
ds. G.J. van Aalst, ds. J. Belder , mr. dr. J.T. van den Berg, J. v. d. Berg, dr. R.
Bisschop, ds. P. den Butter, ds. G.J. Capellen, dr. W. Fieret , ds. M. Golverdingen,
ir. L. A. Jansen, ds. H.H. Klomp, W. Korevaar, ds. P. v. d. Kraan, J. Molenaar,
ds. L.W.Ch. Ruijgrok, ds. P. van Ruitenburg, ds. M.C. Tanis, ir. B.J. van der Vlies,
drs. D. Vogelaar.
Stichting OGO heeft geprobeerd om alle rechthebbenden van de geproduceerde
informatie te achterhalen. Neem daarover gerust contact met ons op.

