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De vreedzame school 
Deze week starten we met blok 5 van de Vreedzame School ‘We dragen allemaal een steentje bij’. 
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als 
we kinderen het gevoel  geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en 
verantwoordelijkheden.  
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.   
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn 
dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.  
 
Bij de groepen 1 t/m 4 zijn de lessen gericht op het: 
- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander                                  
- leren omgaan met je boosheid 
- weer goed maken n.a.v. een conflict 
- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict 
- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien 
 
Bij de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de 
school: 
- de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de 
  school. 
- de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken   
  van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep. 
 
Schoolreis 

Na twee jaar zonder schoolreis is het (hopelijk) 24 mei eindelijk weer zo ver, 
we gaan weer op schoolreis!! 
De groepen 1 en 2 gaan dit jaar naar Plaswijck. De groepen 3 t/m 7 gaan dit 
jaar naar de Efteling. 
Nu komt de vraag voor de groepen 1 t/m 6....  Wie heeft er zin om een groepje 

kinderen te begeleiden tijdens de schoolreis?  Opgeven kan door een mailtje 

te sturen naar de groepsleerkracht.  

Naast begeleiders voor groepjes zijn we ook op zoek naar mensen 

die een post willen bemannen. Lijkt u het leuk om mee te gaan op 

schoolreis maar wilt u liever geen groepje begeleiden? Mail dan 

naar maruscha.koekebakker@obs-driespan.nl  

Opgeven kan tot en met 8 april. Bij veel aanmeldingen zal er geloot worden. In de week van 11-15 
april hoort u of u meegaat of niet. 
 
Schoolfotograaf 
Vorige week hadden we al bekend gemaakt dat er dit jaar weer een mogelijkheid is om ook met 
broertjes en zusjes op de foto te gaan die niet op school zitten. Dit gaat weer gebeuren op 
inschrijving. Vanaf maandag 28 maart tot en met 8 april kunnen jullie je hiervoor opgeven. In de 
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gemeenschapsruimte zullen steeds 4 verschillende tijdsblokken hangen. De tijden zijn van 12.30uur 
tot 13.15 uur en vanaf 15.45 uur. Op de lijsten graag het volgende aangeven: de naam van het 
oudste kind, groep van het oudste kind, aantal kinderen totaal en of ze van lijst van broertjes en 
zusjes die al op school zitten, af mogen.  
  
Schaken 
I.v.m. afwezigheid van meester Harry en activiteiten van de school zijn de schaaklessen vanaf nu 
gestopt. Mogelijk zullen we het schaken na de meivakantie verder laten gaan, maar dat is op dit 
moment nog onduidelijk. We houden u op de hoogte. 
Als uw kind moet overblijven, dan moet hij/zij wel bij de overblijf aangemeld worden.  
 
Boekentip n.a.v. de ouderavond van 15 maart 
Tijdens de ouderavond op 15 maart met het thema ‘Lijf en relaties’ zijn er wat boekentips gegeven. 
Boekhandel Bij Arie in Puttershoek heeft enkele boeken ingekocht van schrijfster Sanderijn v.d. Doef 
rondom het thema. Mocht u interesse hebben, kunt u ze Bij Arie vinden. 
 
Schoolfruit  
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.  

woensdag peen 

donderdag  sinaasappel 

vrijdag  appel 

U kunt het aanbod ook zelf bekijken via de volgende link:  Frupaks - Vernooij B.V. - EU Schoolfruit 
 
Nieuws uit de groepen 

1 
We hebben fijn kunnen spelen in de babyhoek de afgelopen week.  
We hebben geoefend om de baby in bad te doen, een schone luier te geven en 
om de baby aan te kleden. Zo lief om te zien hoe de kinderen dat heel voorzichtig 
en lief doen.  
 
Ook hebben we deze week veel buiten kunnen spelen en kunnen genieten van het  
mooie weer. De zandbak kon weer open, dat is altijd weer een feestje.  
 
 
 
 

2 
Onze babyhoek is erg in trek bij de kinderen.  
 
Woensdag komt een kraamverpleegster bij ons in de groep. Ze zal ons nog meer  
over het verzorgen van baby's vertellen en hopelijk laten zien. 
 
In groep 2a zijn we bezig geweest met "krullenbol”: De bloementuin.  
Leuke resultaten zijn er ontstaan. (zie foto). 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD0Jzo5Jz0AhVRzKQKHZATAdYQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.euschoolfruit.nl%2Fnl%2Fschoolfruit%2FDeelname-2020-2021%2FDe-wekelijkse-levering%2FFreshweb-B.V..htm&usg=AOvVaw3V-gw5J_Kw80kTVLwi6jCk


3 
We zijn alweer toe aan een nieuw snelle sommenboek. Wat kunnen we de sommen al goed herkennen en al 

veel sommen maken binnen de minuut!  

 

Ons rekenschrift maken we komende week vol. We herhalen de 5 - sommen, 10-tal en eenheden 

samenvoegen, verdwijn + bijna-verdwijn sommen en een plattegrond maken bij een blokkenbouwsel. 

 

Tijdens de lessen van Veilig leren lezen, leren we komende week woorden met kleefletters, zoals berg, wolf 

en woorden die eindigen op –aai, –ooi en -oei lezen en schrijven.  

 

De leuke/gezellige middag was een geslaagde middag. Op naar de volgende keer!  

 

We gaan ook verder met ‘kriebel’-lessen van De Vreedzame School: we gaan het hebben 

 over mensen die we lief, aardig vinden. Hoe laten we dit merken aan elkaar.  

We gaan het ook hebben over; waar komen kindjes vandaan? 

Wij zouden het leuk vinden als de kinderen op donderdag een babyfoto mee nemen, 

zo kort mogelijk na de geboorte. 

 

4  
Juf Marieke en juf Petra ziek… tjonge. Wij wensen hen veel beterschap en hopen  
dat ze er snel weer zijn. Gelukkig hebben de leerlingen er met de invaljuffen en meesters  
een fijne week van gemaakt!  
 

5  

Afgelopen week zijn we begonnen met de “kriebellessen” van de Vreedzame school.  
We hebben het gehad over “dit ben ik” en verschillen tussen kinderen.  
 
Ook hebben de kinderen van groep 5A buiten een zelfbedachte gymles gegeven aan 
elkaar. Deze les bedenken was een onderdeel van een les van de vreedzame school.  
 

6 
Afgelopen dinsdag hebben we genoten van een muzikaal optreden van de groepen 6 in 

De Drie Lelies. Wat fijn dat er zoveel ouders en kinderen waren. Het was een mooie 

afsluiting na de fijne lessen die Maasmuziek in de klassen hebben gegeven. Bedankt 

Maasmuziek, de kinderen vonden het geweldig! 

 

Afgelopen week zijn we begonnen met de lessen van Kriebels in je 

buik. Deze week hebben we gekeken naar de verschillen en 

overeenkomsten bij elkaar. De kinderen kregen allemaal een spiegel en keken goed naar 

zichzelf, zodat ze konden benoemen wat ze echt zien. Daarna hebben ze zichzelf getekend 

en hebben we met elkaar de overeenkomsten en verschillen besproken.  

 

 

 

 



7  
De afgelopen weken hebben de groepen 7 muziekles gehad van juf Nini. De laatste les zijn 

de liedjes opgenomen. Het filmpje hiervan is terug te vinden bij de bestanden van Teams.  

Het bestand is namelijk helaas te groot om te mailen.  

 

GOTD: Deze oudste van Nederland wijst schepen de weg 

 

8  

Op dinsdag 29 maart hebben we het theoretisch verkeersexamen. De kinderen mogen  
op de computer laten zien alle verkeersregels en –borden te kennen. 

Er kan met examens geoefend worden op: https://vvn.nl/nationaal-vvn-verkeersexamen 
Wij wensen de kinderen succes! 
 

 
Bijna is het zover: we gaan op kamp! De voorbereidingen zijn in volle gang en ook de kinderen dragen hun 
steentje bij. Zij hebben doorgegeven welke act ze gaan doen op de bonte avond en zijn hard aan het oefenen. 
Wij zijn benieuwd naar het resultaat!  
 
In beide groepen zijn de lessen gestart van “Kriebels in je buik”. We hebben gesproken over verliefdheid en 
verkering. Het is fijn met elkaar gedachtes en meningen te kunnen delen, waarbij er respectvol met elkaar 
wordt omgegaan. 
 
Naast bovenstaande activiteiten worden ook nog toetsen afgenomen. Er staan nog een spelling- en taaltoets 
op het programma. 

 

https://vvn.nl/nationaal-vvn-verkeersexamen

