
 

 

 
 

Nieuwsbrief De Vreedzame School blok 3     

                                                    
 

                        
            

Blok 3 van De Vreedzame school heeft als thema: “we hebben oor voor elkaar”. 

 

Op de afbeelding staan Aap en tijger die elkaar iets willen vertellen. Gelukkig luisteren ze ook 

naar elkaar. 
 

 
 
 
 

In dit blok werken we aan de manier waarop we met elkaar praten, goed naar elkaar luisteren 

en we verplaatsen ons in het gezichtspunt van een ander. 

We leren dat je een eigen mening mag hebben, en dat je dan toch vrienden kunt blijven! 

 

U kunt met uw kind hierover praten aan de hand van deze vragen: 

• Kun je vertellen wat je vandaag hebt gedaan op school? 

Wat vond je het leukst ? 

• Wat doe je als je de juf of meester niet begrijpt? 

• Wat hoort er allemaal bij goed luisteren? 

• Kun je mij vertellen wat een misverstand is? 

• Hoe kun je ervoor zorgen dat een misverstand geen ruzie wordt? 

• Wat heb je geleerd over het gezichtspunt? 

• Wat is jouw mening over ……………….. ? 

• Kun je een argument geven waarom je dat vindt? 

• Zullen we samen bedenken wat we gaan eten? 

 

Veel kletsplezier! 



 

 

 
 

                                                                                                                    

Wat hebben we geleerd in blok 2:                                                                                                    
Groep 1-2b:  

Om de beurt.  

Samenwerken gaat beter als je iets om de beurt doet!                                                 

Als je niet aan de beurt bent, dan wacht je op je beurt. 

Wij hebben door goed samen te werken  

een huis voor Aap en Tijger gemaakt. 

                                  

                                                                                                    Los het op 

                                                                        We kunnen kleine conflicten zelf oplossen! 

                                                                      We gebruiken daarvoor de “Los-het-op-kaart”.               
 

Vreedzame school blok 2 groep 5 
 
In blok 2 leerden wij hoe we een conflict zelf op kunnen lossen. We ontdekten dat we 
vaak conflicten hebben met elkaar doordat we ons veel met elkaar bemoeien. 
Niemand van ons vindt dat bemoeien fijn.  
We maakten een stappenplan om dat bemoeien om te lossen: 

1. Wil je je alsjeblieft niet met mij bemoeien? 
2. Stop! Hou op! 
3. Negeren of ergens anders heen gaan 
4. Naar een juf of meester 

Tijdens de afsluiting hadden we toneelstukjes bedacht voor groep 4. We speelden de 
stukjes en zij moesten raden welke om welke kleur pet het ging. Daarna speelden wij 
een spel waarbij we heel goed moesten samenwerken.  
 


