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Naar de Doelen 
Vorige week donderdag zijn groep 5 en 6 naar de Doelen 
geweest voor een voorstelling: Het Orkest Laboratorium. De 
‘beroemde’ professor Freek den Hartogh heeft, met behulp 
van muziek, contact gekregen met een buitenaards wezen, die 
OO heette. De concertzaal was omgetoverd tot een Mission 
Control en we hebben kunnen zien wat er gebeurde toen OO 

de Vijfde Symfonie van 
Beethoven en Carmen van 
Bizet hoorde. Hij leefde op 
van alle verschillende emoties bij de verschillende 
muziekstukken. We hebben verder heel veel mooie 
muziekinstrumenten gezien, zoals een contrabas, een viool, een 
harp, een hoorn en ga zo maar door. Ook hebben we gezien 
hoe de dirigent het orkest leidde, dit deed ze heel goed! We 
hebben trouwens zelf ook muziek gemaakt met ons lichaam en 

onze stem �   

 
Clinics tijdens gym op 19 en 26  november 
Op dinsdag 19 en 26 november krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 judoles. Hierdoor zijn de 
gymtijden aangepast. Groep 8 start op deze ochtenden om 08.30 uur in de gymzaal. 
 
Ouderkamer belangrijke data 
Op dinsdag 19 november is er een dialoog tafel  voor alle ouders in de ouderkamer. U bent van 
harte welkom! 
 
‘’WMO-radar biedt ouders een taalcursus op maat” 
Ouders van CBS Mozaïek  kunnen vanaf januari 2020 een taalcursus volgen op school onder 
schooltijd. In de afgelopen periode hebben al 30 ouders een taalcursus gevolgd. 
En wij willen nog meer ouders in de gelegenheid stellen om zo’n cursus te volgen. Het is twee keer 
per week. Een hele ochtend of middag.  
Aanmelden: Dit kan via juf Fatma, zij kan u hier meer over informeren.  
U kunt zich tot en met 28 november inschrijven. In de maand december is er een informatieochtend 
(datum volgt nog) over de taalcursus voor de mensen die zich hebben aangemeld. U wordt hierover 
persoonlijk benaderd door juf Fatma. 
 
Techniekles 
Ter voorbereiding van de techniekles, heeft groep 8 veel plastic flesjes nodig. Het zou fijn zijn, als u 
ze zou kunnen meegeven aan uw kind(eren). Zij kunnen hem in de bak in groep 8 gooien. Bedankt!  

 
Schooltandarts 
De schooltandarts bezoekt onze school weer voor de halfjaarlijkse 
controle. De deelnemende kinderen worden voor deze controle vanaf 
donderdag 21 november op school opgehaald.  
 
 



 

 

 
 
 
 

Blok 3 DVS: We hebben oor voor elkaar 
We starten deze week met blok 3 van de Vreedzame school. De groepen 1 t/m 6 hebben afgelopen 
maandag als het goed is de kletskaarten meegegeven. Op de volgende pagina vindt u de 
nieuwsbrief over blok 3. Donderdag 28 november is er een ouderbijeenkomst in de ouderkamer 
over dit blok. 
 

Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School 
    

Blok 3: We hebben oor voor elkaar 
 
 

  
Blok 3:   

Algemeen: 

In dit blok stimuleren we de kinderen 

om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De 

lessen gaan over communicatie, over 

‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten 

tégen elkaar’.  

De kinderen leren wat goed en slecht 

luisteren is. In tweetallen oefenen de 

kinderen om naar elkaar te luisteren. 

De een vertelt, de ander luistert. Goed 

luisteren kan je zien aan oogcontact, 

knikken, actieve lichaamshouding en 

herhalen wat de ander zei. 

De kinderen leren zich in een ander te 

verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk 

is om goed naar elkaar te luisteren en 

duidelijk te zeggen wat je bedoelt.  

Dit voorkomt dat er misverstanden en 

conflicten ontstaan. Ze leren vragen 

stellen en samenvatten. Je laat 

daarmee zien dat je de ander goed 

begrepen hebt. 

We bespreken met de kinderen dat 

mensen op verschillende manieren  

naar dezelfde dingen kunnen kijken.  

We spreken dan over  het hebben van 

verschillende ‘gezichtspunten’. We 

kijken soms anders tegen dezelfde 

dingen aan, omdat we verschillende 

ervaringen en gevoelens hebben en 

omdat we uit verschillende gezinnen 

komen. 

Op deze manier leren we de kinderen 

met meningsverschillen om te gaan. 

In de bovenbouw leren de kinderen 

argumenteren en debatteren.  Hierbij 

gaat het om het verdedigen van een 

stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten 

op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest 

moet streng gestraft worden’. In groep 

8 leren de kinderen over  

cyberpesten en wat ze kunnen doen. 

Ze leren over verschillen in 

communiceren via sociale media en 

face-to-face.  

Wilt u meer weten over De Vreedzame 

School dan kunt u kijken op  

www.devreedzameschool.nl , of 

langskomen op school. 

 

Wij  starten met de lessen uit: 

 

Blok 3: We hebben oor voor elkaar: 

De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, 

zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, 

verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van 

mening overbruggen. 

De lessen zijn gericht op: 

- Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg 

belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte 

communicatie kan conflicten verergeren.  

- Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar 

elkaar te luisteren, goede  vragen te stellen en samen te 

vatten wat de ander heeft gezegd. 

- Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het 

begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een 

boodschap kan verschillen. 

- Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de 

mening of positie van een ander.  

- Een mening onderbouwen met argumenten, in de 

bovenbouw door middel van debatteren. 

- Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot 

overeenstemming.  

- In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het 

respectvol communiceren via de ‘sociale media’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen leren hun mening onder woorden te brengen en 

een ander te overtuigen. Ze oefenen met het geven van 

argumenten en voorbeelden. 

 

 

In Blok 2  ‘We lossen 

conflicten zelf op’ hebben de 

kinderen geleerd: 

- Om een conflict zelf goed op 

te lossen.  

- Om win-win oplossingen te 

bedenken. 

- Om het stappenplan PRAAT 

HET UIT toe te passen. 

- Om zich bewust te zijn van 

hun eigen manier van 

reageren op een conflict. 

Rood- agressief, je bent boos 

en wordt driftig. 

Blauw- weglopen, je zegt 

niet wat je ervan vindt. 

Geel- stevig, je komt op voor 

jezelf. 

- Om na te denken over de 

druk van de groep en het 

hebben van een eigen 

mening. 

- Hoe  om te gaan met kritiek. 

Blok 2  
 

    Tip voor thuis 

Maak thuis gebruik van PRAAT 

HET UIT. Dit is een stappenplan 

dat gebruikt wordt om conflicten 

op te lossen. Tijdens blok 3 

krijgen de groepen 1 tot en met 

6 weer een kletskaart mee naar 

huis. U kunt als ouders de 

kletskaart van blok 3 bespreken 

met uw kind, zoals bijvoorbeeld 

voor de kleuters: “Kun je 

voordoen hoe je goed luistert 

naar elkaar?” Of: “Wil je mij iets 

vertellen, terwijl ik luister en 

daarna een vraag stel?” Of: “Hoe 

kun je iets ‘vertellen’ zonder je 

stem te gebruiken, bijvoorbeeld 

met je gezicht, armen, handen? 

Laat zien dat je iets leuk vindt en 

niet leuk vindt.” 

 

Blok 3 

 

http://www.devreedzameschool.nl/


 

 

 
 
 
 

 

                   November 

do  14 15.15 uur naschoolse activiteit basketbal groep 3-4 

vr  15 Schoolbieb groep 5-8 

za  16 Intocht Sinterklaas  

zo  17  

   

ma  18 8.45 uur op visite bij de directie in de ouderkamer 
Cultuurtrajact groep 3/4 op school 

di  19 Judoles, groep 8 start met gym 
8.45 uur Themaochtend in de ouderkamer ‘’Dialoog tafel” 

wo  20  

do  21  

vr  22 Schoolbieb groep 1-4 

za  23  

zo  24  

   

ma  25  

di  26  

wo  27 Techniekochtend  
Schoen zetten 

do  28 Ouderbijeenkomst blok 3 De Vreedzame School 

vr  29  

za  30  
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