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De Vreedzame School 

Deze week starten we met De Vreedzame School met blok 6 ‘We zijn allemaal 
anders’.  
De lessen zijn gericht op het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten 
en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan. 
We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen 
in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We 
werken aan acceptatie en waardering ervan.    
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit 
terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving. 

 
In de diverse groepen komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
in groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen 
in groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas 
in groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal 
in groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod 
in groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten 
in groep 7 gaat het om levensbeschouwingen 
in groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische 
samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd. 
 
Schoolreis 
Dinsdag 24 mei is het zover: We gaan op schoolreis! De groepen 1 en 2 gaan naar Plaswijckpark en de 
groepen 3 t/m 7 gaan naar de Efteling. U heeft, via de mail, dinsdag 17 mei een ouderbrief 
ontvangen. Nog even een aantal punten op een rij: 
Denkt u aan dat uw kind deze dag op tijd is? Ook van tevoren plassen is verstandig. Neem een rugzak 
met een lunchpakket met zo min mogelijk snoep mee. Trek gemakkelijke kleding en schoenen aan. 
Vergeet je niet in te smeren met zonnebrandcrème.  
We gaan er met elkaar een onvergetelijke dag van maken!                                                                                            
  
Belangrijke tijden Plaswijckpark                                                    

• 8.45 uur op school aanwezig zijn 

• 9.15 uur richting de bussen 

• 9.30 uur vertrek van de bussen 

• 15.30 uur terug op school 
 
Belangrijke tijden Efteling 

• 8.45 uur op school aanwezig zijn 

• 9.00 uur richting de bussen 

• 9.15 uur vertrek van de bussen 

• 16.30 uur terug op school              
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Hercontrole hoofdluis 1 juni 
Op woensdag 1 juni is in de groepen 2A, 5A en 7A een hercontrole op hoofdluis. 
Afgelopen keer is er geen mail uitgegaan naar de ouders verzorgers van alle leerlingen in de groep, 
maar is wel contact opgenomen met de ouders van leerlingen, waarbij hoofdluis en/of neten 
gevonden zijn. Volgende keer zullen wij alle ouders van klasgenoten weer op diezelfde dag 
informeren.  
                          
Kinderraad van De Hoeksche School 
Op 18 mei is de kinderraad van De Hoeksche School weer bijeen gekomen! Van iedere school die valt 
onder het bestuur van De Hoeksche School is een leerling uitgenodigd om een bijeenkomst, die 
georganiseerd wordt rondom het thema burgerschap, bij te wonen. Mijke Leijs uit groep 7A was er 
namens Het Driespan. 
Tijdens deze bijeenkomst zijn de leerlingen in gesprek met een dominee, een humanist en een 
moslim. Ze voerden o.a. gesprekken over verschillen en overeenkomsten op verschillende thema’s. 
De leerlingen brengen verslag uit op de eigen school over de bijeenkomst. 
Hieronder het verslag van Mijke zelf:  
 
Als eerste ging iemand de eed vertellen (je belooft dan respectvol met elkaar om 
te gaan) en moesten we allemaal ‘ja dat beloof ik’ zeggen. 
Daarna gingen we groepjes maken en gingen we om de beurt vragen stellen 
aan de dominee, de moslim en de humanist. Ik heb aan iedereen dezelfde 
vragen gesteld en de vragen waren 1=waarom vindt u dat uw geloof het goede 
geloof is? En 2=wat voor gewoontes horen er bij uw geloof? En tussendoor had 
ik ook wat vragen bedacht.  
Op het einde moesten we weer andere groepjes maken en moesten we 
bedenken wat het verschil was en de overeenkomsten waren. Verschil=de 
Humanist heeft geen boek maar de dominee en de moslim wel, de dominee 
leest veel bijbels en bid veel, maar de humanist niet en een overeenkomst= bij 
elk geloof kan je jezelf zijn, ze hebben zelf gekozen om dit geloof te hebben.  
Dit en nog meer hebben we besproken! 
Tot slot kregen we allemaal zo’n echte universiteitshoed en een diploma!     
 Ik zal er binnenkort ook op school over vertellen. 

Hemelvaart donderdag en vrijdag vrij                
Op donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. Alle leerlingen zijn op deze donderdag en ook vrijdag 
27 mei vrij. We zien iedereen graag weer terug op school op maandag 30 mei. 
 
Nieuws uit de groepen 

1 
We hebben in de klas een echte fotohoek gemaakt. Hier kunnen de kinderen de 
mooiste verkleedkleren aandoen en op de foto. Voor deze hoek zijn we nog op zoek  
naar een speelgoedfototoestel. Mocht u er thuis een over hebben, zou u hem dan  
mee willen geven naar school?  
 
Het komt regelmatig voor dat er kinderen zijn met dezelfde brooddoos of beker. Zou  
u de naam van uw kind goed op de bakjes en bekers willen zetten? Zo weten we  
zeker dat de spullen bij het juiste kind terecht komen.  
 
Volgende week gaan we dan eindelijk op schoolreis! Met de bus naar Plaswijck. We  
hebben er zin in, maar het is ook wel heel spannend.  

 



2 
In beide groepen 2 spelen de kinderen in de speelhoek dat ze elkaar op de schoolfoto zetten. Ze houden een 
lijst met namen bij, zodat iedereen aan de beurt komt. Er klinken geluiden als: ‘zeg maar appeltaaaaart!’. Een 
groot succes!  
Ook is de letterwinkel op de gang geopend en worden er letters gemaakt, verkocht en gekocht.  
 
Volgende week gaan we dan eindelijk op schoolreis naar Plaswijck. Met de bus: heel 
spannend natuurlijk. Maandag gaan we ons al voorbereiden door de plattegrond van  
Plaswijck te bestuderen, gelijk een mooie rekenles! Woensdag kunnen we hier nog over  
napraten met elkaar en dan volgt een lang weekend.  
 

3 
Afgelopen dinsdag hebben we het Stippenpad gelopen in Numansdorp. Het was een erg leuke activiteit!  

We willen de ouders die hebben gereden bedanken! 

 

Bij gym hebben de kinderen van groep 3B maandag 23 mei een piepjestest; zij mogen een flesje water 

meebrengen. 

 

Volgende week hebben herhaaldagen met lezen en rekenen! 

 

We kijken uit naar de schoolreis! 

 

4  
Spanning en sensatie. Volgende week gaan we op schoolreis! 

 

Maandag en woensdag hebben we gewoon les. We gaan met rekenen verder met de tafels.  

Met taal en spelling beginnen we met het nieuwe thema. 

 

Bij gym hebben de kinderen maandag 23 mei een piepjestest; zij mogen een flesje water meebrengen. 

 

5  

De kinderen zijn enthousiast bezig met het voorbereiden van een boekbespreking op school. In twee- en 

soms drietallen wordt er geoefend met het presenteren voor de klas.  

 

Bij gym hebben de kinderen maandag 23 mei een piepjestest; zij mogen een flesje water 

meebrengen.  

 

We kijken uit naar de schoolreis!  

 

 

 

 

 

 

 



6 
De week van de schoolreis!! Wat hebben we hier naar uit 

gekeken.  

Groep 6a zit dinsdag in bus B. 

Groep 6b zit dinsdag in bus A. 

 

Ook staan de eerste presentaties op de planning. Aan de 

voorbereiding zal het niet liggen. In tweetallen hebben ze op 

school tijd gekregen om hun presentatie voor te bereiden. Dit 

gebeurde heel serieus. 

 

Op vrijdag 24 juni fietsen de kinderen een educatieve fietsroute door het dorp. Hiervoor zijn wij op zoek naar 

hulpouders. Graag voor 15 juni opgeven via esmeralda.schroter@obs-driespan.nl.  

 

Denken jullie nog aan de rapporten?? 

 

7  
 

Voor in de agenda groep 7a: 
- dinsdag 14 juni: Veilig op Weg-les van Veilig Verkeer Nederland. Hiervoor zijn wij nog opzoek naar 

1 hulpouder.  

- vrijdag 17 juni fietsen de kinderen weer een educatieve fietsroute door het dorp. Hiervoor zijn wij 

nog op zoek naar hulpouders.  

 

7b: 
- Dinsdag 14 juni fietsen de kinderen weer een educatieve fietsroute door het dorp. Hiervoor zijn wij 

nog op zoek naar hulpouders.  

- vrijdag 17 juni: Veilig op Weg-les van Veilig Verkeer Nederland. Hiervoor zijn wij nog opzoek naar 1 

hulpouder. 

 

Aanmelden graag bij de groepsleerkracht. Meer informatie volgt. 

 

GOTD Kolossale arena 

 

8  

Afgelopen dinsdag, 17 mei, zijn fietsen gekeurd. Niet alle fietsen zijn goed door de keuring heen gekomen. 
Veel fietsen zijn gekocht op de groei en daardoor soms net te groot. Verder was er onduidelijkheid over 
reflectie op de band/in het wiel.  
Alle scholen in Puttershoek en Maasdam liepen tegen dezelfde “problemen” aan. We hebben de handen 
ineengeslagen en nemen contact op met (de vrijwilligers van) VVN. Zodra wij hier meer over weten en 
wanneer en waar de herkeuring is, zullen wij dat communiceren met u. 
 
De eerste elevator pitches staan op de planning of zijn al geweest! In maximaal twee minuten een boek 
promoten, zodat meer kinderen in de klas deze gaan lezen… In groep 8 zijn we erg benieuwd welke boeken er 
gepitcht gaan worden en of meerdere leerlingen worden overtuigd het boek te gaan lezen!  
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Verder zijn we druk bezig met het oefenen van de scènes voor de film. Het is handig 
om het filmboekje iedere dag mee te nemen, zo kunnen we elk vrij moment 
benutten op de dag.  
 
Op dinsdag 24 mei zullen groep 1 t/m 7 op schoolreis gaan… Omdat de juffen anders 
zo alleen zitten, mogen de kinderen op school blijven eten! De kinderen hoeven zich 
dan niet aan te melden voor de overblijf.  
  

 


