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Bijna vakantie 

Vandaag is het de laatste dag dat uw kind na school kwam. Hij/zij mag nu 

genieten van een fijne meivakantie. We hopen iedereen weer op maandag 6 

mei op school te zien. 

Welkom 

Afgelopen maandag is Omar Baroud in groep 1-2 B gestart. We wensen hem 

veel plezier toe bij ons op school. 

Schoolfruit 

Vanaf november heeft onze school meegedaan aan het schoolfruit programma. 

Uw kind heeft drie keer per week een gratis stuk fruit of groente gekregen. Zo 

heeft uw zoon/dochter kennis kunnen maken met verschillende soorten fruit 

en/of groente. 

Helaas komt aan alles een eind. Dit is de laatste week dat uw kind extra 

fruit/groente heeft gekregen. 

Gelukkig geeft u zelf elke dag fruit / groente aan uw kind mee naar school. 

 

Het Speelkasteel 

Woensdag 8 mei openen wij onze speel-o-theek het Speelkasteel. U bent om 

09.00 uur van harte welkom. 

Kinderboerderij 

Maandag 6 mei gaan de groepen 1/2 naar de kinderboerderij. Groep 1/2a 
vertrekt met de bus om 9 uur en komt om 11 uur terug.  

Groep 1/2b vertrekt om 9.45 uur en komt om 11.45 uur terug. 
Wij hebben nog niet genoeg begeleiding, wilt u mee, geef u dan op bij de juf 
 

Wauw, Ranisha heeft al drie toffe peren verdiend tijdens 

de gymles, omdat ze iets bijzonders heeft gedaan en zo 
sportief en goed mee doet! 

 
Gefeliciteerd met de drie toffe 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvitDmrIXdAhWmNOwKHeWKDEcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.ca/pin/469218854910537793/&psig=AOvVaw1hG3KSwNbY5tvjvTq1qHMZ&ust=1535188455250390
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvitDmrIXdAhWmNOwKHeWKDEcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.ca/pin/469218854910537793/&psig=AOvVaw1hG3KSwNbY5tvjvTq1qHMZ&ust=1535188455250390
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvitDmrIXdAhWmNOwKHeWKDEcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.ca/pin/469218854910537793/&psig=AOvVaw1hG3KSwNbY5tvjvTq1qHMZ&ust=1535188455250390


 

 

 
 
 
 

De Vreedzame School    
Blok 6: We zijn allemaal anders 
 
 

  
Algemeen 
 
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten 
en verschillen tussen mensen. 
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 

Om goed om te kunnen gaan met verschillen 
moet je er over kunnen praten. Het gaat om 
luisteren naar de ander, een mening vormen, 
van mening kunnen veranderen en een eigen 
mening verdedigen. Op deze manier willen we 
vooroordelen tegengaan. 
Door een positieve aanpak ervaren de  

kinderen verschillen als vanzelfsprekend in 
plaats van eng of vreemd. 
In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie 
en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via 
een lesje kunt overdragen. We geven de 
lessen daarom in projectvorm, waarbij de 
kinderen de eigen families en de eigen klas 

verkennen,  interviews afnemen en 
werkstukken maken over verschillende 
levensbeschouwingen. De kinderen werken in 

tweetallen of groepjes en bespreken hun 
bevindingen met de hele klas.  
Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop 

wij als leerkrachten zelf omgaan met 
overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. 
We proberen zo veel mogelijk acceptatie en 
waardering uit te dragen van overeenkomsten 
en verschillen in de eigen groep en de school. 
We maken kinderen  bewust van eventuele 
vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan  

welk gedrag  niet meer kan, d.w.z. welk 
gedrag  haaks staat op de bedoelingen van dit 
blok. 
Wij zetten ons in voor een goede 
voorbeeldfunctie  naar de kinderen. 
Met de lessen, onze eigen houding en met 
ondersteuning van de ouders hebben we er 

alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op 
school prettig heeft, omdat  “anders zijn 
mag”.  
 

Wilt u meer weten over De Vreedzame School 

dan kunt u kijken op de website 

www.devreedzameschool.nl  

of langskomen op school. 

 
 

Wij  starten met de lessen uit: 

 

Blok 6: We zijn allemaal anders: 

Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van 

verschillen tussen mensen. 

 

De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van 

verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop 

we met die verschillen om kunnen gaan. 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In blok 5 – “We dragen 

allemaal een steentje bij” 

hebben de kinderen geleerd: 

 

- Dat we een school zijn waar 

iedereen actief meedoet en 

meehelpt 

- Dat er onderwerpen zijn waar 

we als kinderen echt over mee 

mogen praten 

- Dat je naar een mediator kan 

gaan als je een conflict niet zelf 

kan oplossen. Een mediator kan 

een juf of meester zijn of een 

leerling van groep 7 of 8 

- Wat een commissie is en hoe 

die werkt, bijvoorbeeld dat een 

feestcommissie  voorstellen doet 

voor verjaardagen en feestdagen 

- Hoe je kan solliciteren voor een 

plaats in een commissie 

- Hoe we besluiten wie er in de 

commissie komt 

   

 

Tip voor thuis 

- Uw kind kan thuis 
komen met opdrachten 
over uw gezin en familie. 

Wij vragen u  hierover in 
gesprek  te gaan met uw 
kind. Het gaat om 
overeenkomsten en 

verschillen tussen de 
gezinsleden, familie met 

als uitgangspunt dat 
verschillen er mogen 
zijn. 
- Wees u bewust van 
eigen oordelen en 
vooroordelen over 
milieu, gezin, huidskleur 

en op welke manier 
hierover in het eigen 
gezin gesproken wordt. 
 

 

 

 

http://www.devreedzameschool.nl/


 

 

 
 
 
 

Kalendermaand: April en Mei  
 
 

 
 
 

woe 17 Pasen vieren in alle groepen 

do 18 Vanaf deze dag t/m zondag 5 mei hebben alle leerlingen vrij. 

   

Mei 
 

ma 06 Groep 1-2 gaan naar de kinderboerderij 

di 07 Groep 7&8 gaan naar de Kunsthal 

wo 08  

do 09  

vr 10 Groep 8: gastles over WOII 

za 11  

zo 12  

ma 13  

di 14  

woe 15  


