
 

 

 

 
Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. 
Door te werken vanuit de principes van dit programma leveren wij een bijdrage aan een positief 
sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. 
U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een 
maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belang- 
rijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop 
voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige 
sociale vaardigheden te oefenen. 
  
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met 
elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een 
actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen 
het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin 
veel geleerd kan worden.  
  
We zijn inmiddels in alle groepen gestart met Blok 1: We horen bij elkaar                                     
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen 
geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar 
omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. 
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat  
hij/zij erbij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar  
waarderen.  
Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve  
opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met 
je: je wordt er bijvoorbeeld blij van. 
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve  
opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. 
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect 
moet hebben voor de mening van anderen.  
Om de sfeer direct goed neer te zetten, hebben de kinderen de eerste twee weken bijna iedere dag 
een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.       
 
School op Seef Schoolbrengweek 13 t/m 17 september 2021 
Van maandag 13 september t/m vrijdag 17 september is het “School op Seef Schoolbrengweek”. 
Wij roepen de leerlingen en ouders deze week op om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar 
school te komen. Door de auto te laten staan zijn de leerlingen goed bezig voor hun gezondheid, de 
verkeersveiligheid rondom school, het milieu, hun verkeersvaardigheid en het is nog eens leuk ook! 
Als blijkt dat onze leerlingen en ouders massaal lopend of fietsend naar school komen dan maakt 
onze school kans op een mooie prijs!  
 
Muziek 
Dit schooljaar biedt Muziekschool Hoeksche Waard in samenwerking met Maasmuziek een 
programma aan op onze school. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn dit muzieklessen. Deze lessen zijn op 
vrijdagochtend op de volgende data: 17 september, 1 en 15 oktober en 5 november en worden 
afgesloten met een waar kinderconcert op zaterdag 6 november. Meer info - ook over het aanbod in 
de groepen 5 t/m 8 later dit jaar- volgt.  
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Nieuws uit de groepen 

1  
We zijn allemaal al steeds meer gewend aan het werken in de groepen 1. 
We zijn bezig om een mooie verjaardagskalender te maken in de klas, zodat 
we kunnen zien wie er wanneer jarig is.  
Ook zijn we begonnen met het boek van de week en de bijbehorende 
woordkaarten 
Groep 1A had deze week “gewoon zoals je bent” en groep 1B had “blauwtje 
en geeltje”.  
Het gymmen met juf Bernice was weer heel leuk en met het buitenspelen 
hebben we van het lekkere weer kunnen genieten.  

2 

Met De Vreedzame School is er veel aandacht voor de regels en afspraken in de klas. 
We hebben een nieuwe letter geleerd: de letter: 'l'. Kinderen mogen spulletjes met deze  
letter mee naar school nemen.  
We hebben motorische schrijfoefeningen op muziek gedaan: De racebaan. Eerst op het  
digibord klassikaal en vervolgens individueel. De kinderen vonden dit erg leuk om te doen.  
Ook zijn we cijfers aan het leren. Het cijfer van deze week is de 7. 
 
Juf Suzanne is vanaf vandaag met zwangerschapsverlof. Ze gaat daar nu lekker van genieten in 
afwachting van haar kleintje. Als er iets is kunt u dat doorgeven aan juf Rianne en/of juf Claar. 

3 
Wat gaat het rustig werken aan een eigen tafeltje al goed! 
We hebben ook allemaal een eigen taakje in de klas dat keurig wordt uitgevoerd. Zo zorgen we samen voor 
een opgeruimde klas.  
 
Komende week gaan we tijdens de rekenlessen aan de slag met handig tellen en splitsen.  
We starten met lezen en schrijven aan kern 1. We krijgen een leesboekje en een eigen  
veilig en vlot boekje om al echt woordjes in te lezen.  
Meer informatie over wat we in kern 1 gaan leren krijgt u via de mail van de leerkrachten.  
 
Dit schooljaar biedt Muziekschool Hoeksche Waard in samenwerking met Maasmuziek een programma aan 
op onze school. Vrijdag 13 september krijgen wij onze eerste muziekles aangeboden. 

4  
Deze week hebben we het verschil geleerd tussen afspraken en regels die bij ons gelden  
op school en in de klas. Ook heeft iedereen weer zijn eigen taakje in de klas gekregen. 
Volgende week gaan we aan de slag met opstekers.  
 
Tijdens de rekenlessen worden we steeds handiger met ons rekenwerkboek. Je moet het  
boek namelijk omdraaien bij het maken van je dagtaak. Wat zijn we blij met onze nieuwe  
methode!  
Met spelling herhalen we volgende week de kleefletters. Denk aan het woord berg. 
Met schrijven oefenen we hoofdletters.                                                                                           
                                                                                                                                                      
Dit schooljaar biedt Muziekschool Hoeksche Waard in samenwerking met Maasmuziek een programma aan 
op onze school. Vrijdag 13 september krijgen wij onze eerste muziekles aangeboden. 
 
In groep 4b komt juf Floor stagelopen op donderdag. Ze volgt de lerarenopleiding. 



5  

Wat fijn om jullie vaders en moeders te leren kennen en leuk dat veel van jullie erbij zijn om over jezelf te 
vertellen! 
 
We zijn alweer hard aan het werk en hebben veel aandacht voor de afspraken in de klas.  
 

6 
Afgelopen week zijn we begonnen met de kennismakingsgesprekken, wat is het toch een  
leuke manier om de kinderen en de ouders beter te leren kennen. Voor ons als juffen zijn  
deze gesprekken erg zinvol. 
 
Voor groep 6b: 
Donderdag 9 september hebben de kinderen voor het eerst huiswerk meegekregen. Het is de bedoeling dat 
het uiterlijk donderdag 16 september voor 9.00 uur weer wordt ingeleverd. 
Huiswerk en leerwerk kunt u ook terug vinden op de website. www.obs-driespan.nl -> praktische info -> 
huiswerk. 
 
Hopelijk zien we groep 6a weer snel op school. Succes met thuiswerken! 
 

7  

De afgelopen dagen zijn er na schooltijd leerlingen met hun ouder(s) op school geweest om kennis te maken. 
Wat leuk om u weer op school te kunnen ontmoeten en wat fijn om elkaar te leren kennen, zodat we samen 
kunnen werken aan de ontwikkeling van uw zoon of dochter. 
 
In groep 7A zijn we deze week weer begonnen met de taal- en spellinglessen. In de tweede les van spelling 
stond de vraag: Hoe snel kun je 1 dozijn rijstwafels opeten? sommige kinderen zijn die challenge aangegaan. 
Erg leuk! 
Verder hebben we afgelopen dinsdag voor het eerst huiswerk meegekregen. We oefenen deze week wat 
extra met cijferend optellen en aftrekken, want dit is toch een beetje weggezakt in de vakantie. Ook hebben 
we tijdens de muziekles leren beatboxen. Dit was ook erg leuk om te doen!   
 
Met een les van De Vreedzame School ging het over het geven van positieve feedback, ook wel de bekende 
opsteker. Opstekers genoeg om uit te delen in de groepen 7, want we hebben een goede start gemaakt! 
 
De afgelopen week kregen de leerlingen van groep 7B een raadsel mee naar huis. Een aantal kinderen had 
erover nagedacht, hulp gekregen van hun vader of moeder of was zelf op zoek gegaan op internet.  
De kinderen hebben kennisgemaakt met 'Nessie' en de eerste Grey of the day heeft een plekje gekregen op 
het prikbord. 
 
Nieuwe GOTD: Ze schreef haar eerste versje als kleuter. 
 

8  
In de afgelopen week zijn we gestart met de kennismakingsgesprekken. Wat fijn dat veel kinderen al doelen 
hebben voor zichzelf, zodat ze dit jaar hard aan het werk kunnen. Ook voor ons juffen is het goed om te 
weten waar we de kinderen nog bij kunnen helpen.  
 
Vanaf deze week hebben de kinderen huiswerk meegekregen. Dit huiswerk is terug te vinden op de site: 
Huiswerk | Welkom op de website van Het Driespan! (obs-driespan.nl) . In groep 8 hebben de kinderen een 
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week om hun huiswerk te maken. Dinsdag meegekregen? De volgende dinsdag inleveren! Als het goed is, 
weten de kinderen dit zelf ook. 
 
Met rekenen zijn we de afgelopen week druk aan de slag gegaan met cijferend vermenigvuldigen,  
maten omrekenen en met als kers op de taart; Breuken vermenigvuldigen! Dat was een pittige...  
Maar in groep 8 gaan we positief en geïnteresseerd aan de slag, om dit onderwerp allemaal te  
begrijpen! 
 
  

 

 


