
  

 

 

 
De Vreedzame School 
Wij zijn gestart met de lessen uit Blok 2: ‘We lossen conflicten zelf op’. 
Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met  
conflicten om te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie.  
Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen  
of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden  
mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. 
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan,  
spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren 
op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, 
je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook  
rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.  
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-
KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET 
UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en 
met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde 
Naties. 
 
Bericht van de leerlingenraad 
Op initiatief van onze leerlingen starten we van maandag 16 november t/m maandag 15 december, 
met een inzamelactie voor de Voedselbank Hoeksche Waard. Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige 
weekbrief is tijdens één van de leerlingenraadvergaderingen, door een leerling van onze school, een 
presentatie gegeven over de Voedselbank. Het doel was om in actie te komen voor de mensen die 
gebruik maken van de voedselbank. De Voedselbank Hoeksche Waard kampt met grote tekorten en 
zeker met de decembermaand voor de deur, zijn extra producten meer dan welkom. 
Op vrijdag 13 november is het spreekwoordelijke stokje overgedragen door jeugdspelers van FC 
Binnenmaas aan Het Driespan. 

 

Beste allemaal, 
 
Omdat de actie van FC Binnenmaas voor de Voedselbank stopt willen wij met onze school meedoen 
met een inzamelactie voor de Voedselbank Hoeksche Waard. Vanaf maandag 16 november t/m 
maandag 15 december. 
We hebben met alle leerlingen gesproken en zouden graag willen dat iedereen wat boodschappen 
meeneemt voor de Voedselbank. We verzamelen alle producten op het podium in de hal van Het 
Driespan. 
Ideeën:
Crackers, pakken rijst, blikken knakworst, blikken soep, kristalsuiker, 
koffiepads, maar ook bijvoorbeeld shampoo, billendoekjes, tandpasta,  
etc. 
Graag lang houdbare producten en wat lekkers, of feestelijke sint- en  
kerstproducten, zoals chocolaatjes voor de feestdagen zijn ook welkom. 
De ouderraad wil ons ook helpen en dat vinden wij heel fijn! 
Wij hopen goed met deze actie te gaan scoren! 
 
Groeten van Leslie, Wout, Lieke, Noah, Thijs en Lars van de leerlingenraad 
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Spreekavond digitaal 
In de afgelopen week heeft u briefjes meegekregen en weer ingeleverd op school om uw 
voorkeursmoment aan te kunnen geven voor de digitale gesprekken in de week van 16 november. 
De uitnodiging voor het gesprek via Microsoft Teams ontvangt u van de leerkracht(en) per mail. We 

hopen iedereen digitaal te kunnen begroeten. 

Schoolfruit 
Net als eerdere jaren krijgen we de komende maanden weer fruit op school! Afgelopen week zijn we 
al begonnen. In de periode van november t/m april is er wekelijks op woensdag, donderdag en 
vrijdag voor alle kinderen groente of fruit tijdens de pauze. Wij zullen u in de weekbrief informeren 
over het aanbod dat per week verschilt. U kunt het aanbod ook zelf bekijken op:   
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2020-2021/De-wekelijkse-levering/Gebr.-Van-
Aarle-B.V..htm  

woensdag waspeen 

donderdag  sinaasappel 

vrijdag  peer 

 
 
Nieuws uit de groepen 

1  
We hebben deze week het thema herfst afgesloten, want het volgende thema is al 
duidelijk voelbaar in de klas, de kinderen zijn al helemaal met Sint bezig. Het 
wordt weer een gezellige maar ook drukke en spannende tijd voor de jongste 
kleuters. Met de Sint bieden we ook de eerste letter aan, natuurlijk de S (zeg: 
sssss) van Sint. We maken daar een tafeltje van dus als kinderen van thuis 
voorwerpen die beginnen met de letter s mee willen nemen... leuk! Ook kunnen 
we doosjes van chocoladeletters goed gebruiken en kleine doosjes om neppakjes 
van te maken. In groep 1b is Hugo aan t wennen. We wensen hem een heel fijne 
tijd op ‘Het Driespan’ toe.  
 

2  

 We hebben deze week het thema herfst afgesloten, want het volgende thema 
staat al te trappelen voor de deur… Sint 
We volgen het Sinterklaasjournaal op de voet. Veel kinderen kijken het thuis al en 
de volgende dag kijken we er ook met elkaar nog een keer naar. Dinsdag hing er 
ineens een kaart van Nederland in de klas… We zijn benieuwd wat er allemaal gaat 
komen.  
Voor ons nieuwe thema zijn we nog op zoek naar: kleine doosjes om in te pakken 
en speelgoedfolders. Wie kan ons helpen? 
 

3  
We zijn begonnen in kern 4. Omdat we meer dan de helft van de letters hebben  
geleerd, zijn we gestart in een nieuw schrijfschrift. Tijdens de rekenlessen leren we  
komende week een som uit een plaatje halen en we gaan weer door met getallen  
splitsen.   
 
We kijken in de pauze gezellig het Sinterklaasjournaal met elkaar. 
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4  
We hebben inmiddels een start gemaakt bij taal, spelling en rekenen met het 3e  
blok. We gaan met vol enthousiasme de nieuwe onderdelen oefenen voor de  
volgende toetsen. 
 
Bij de tafels hebben we inmiddels de tafel van 2 en 10 gehad. Nu komt ook de tafel 
 van 5 erbij. Wie voor de tafel-tafel een leuk voorwerp vindt waar de tafel van 5 in  
zit, neem het mee naar school! 
 

5  
Inmiddels zijn we met rekenen gestart met blok 3. De tafels komen hier weer veelvuldig aan bod. Aan het 
einde van blok 3 wordt ook het klokkijken getoetst zowel analoog als digitaal. We oefenen het heel veel in de 
klas. Maar voor sommige kinderen is het soms nog lastig en kunt u ons een handje helpen door thuis ook te 
oefenen. 
 
Aankomende zaterdag komt Sint aan in ons land! Dit jaar meert “de Pakjesboot” aan in het plaatsje Zwalk. 
Waar dit precies ligt, weten we niet. Hopelijk kunnen de Sint en zijn Pieten het wel vinden. 
In groep 5 weet een aantal kinderen al af van “het geheim” rondom Sinterklaas. Voor de kinderen die het 
geheimpje kennen, willen we vragen of ze het niet verklappen.  
Wellicht helpt dit gedicht:  
                

Bericht van de Sint 
Er zijn kinderen die 'HET' geheim al kennen, 

en er zijn kinderen die er nog aan moeten wennen. 
In groep 4 en 5 haal je van alles door elkaar, 

wat is nou waar? 
Is de Sint écht of een illusie? 

We willen geen drama, geen verdriet en geen ruzie. 
Dus: Heb je 'HET' thuis verteld? 

Leg even uit dat dat niet het enige is wat telt. 
Er zijn kinderen die nog geloven 

en er zijn kinderen die moeten beloven: 
'Ik ken het verhaal, 

maar dát vertel ik zeker niet aan allemaal.' 
Sint & Piet 

 
 

6 
Nieuws uit groep 6b 
Iedereen heeft het tafeldiploma van groep 4 gehaald!! En ook de andere tafeldiploma’s 
gaan hard. Maar... we zijn er nog niet helemaal, dus blijf thuis oefenen!  
 
Maandag 16 november wordt een speciale dag. Juf Zara start dan haar stage bij ons in  
de klas. Ze blijft tot het einde van het schooljaar. 
 
 
 
 
 



7 
Afgelopen donderdag is Bureau HALT bij ons langsgeweest! Interessant om te horen hoeveel impact 
groepsdruk kan hebben op mensen! We vonden het erg leuk dat er even bezoek was in de klas. Dankjewel 
Bureau HALT!  
 
Ook hebben we vrijdag 13 november onze lootjes meegekregen! Aanstaande maandag zullen we lootjes gaan 
trekken en kunnen we allemaal in het geheim aan de slag met onze surprises!  
 
De uitnodigingen voor de oudergesprekken zijn inmiddels verstuurd. Mochten jullie nog geen mailtje met 
uitnodiging hebben ontvangen neem dan contact op met de leerkracht(en). 
 
 
 
 
 
 
 

8  

Op vrijdag 13 november hebben we onze lootjes meegekregen…  
 
Op maandag 16 november gaan we lootjes trekken en kunnen we aan de slag met 
het maken van de surprises. 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


