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Herdenking Herman de Groot 
Aan de Eesveenseweg ligt een Stolperstein. Op deze steen, gelegen 
voor het toenmalige woonhuis, staat de naam Herman de Groot. 80 
jaar geleden is Herman opgepakt en afgevoerd naar Mauthausen, 
hier is hij in oktober 1942 overleden. De Stolperstein is in 2016 
geadopteerd door de buurtvereniging Eesveen en obs de 
Driesprong. 

Obs de Driesprong heeft afgelopen week stilgestaan bij deze 
gebeurtenis tijdens de Tweede Wereld oorlog, maar ook bij wat er 
op dit moment in Oekraïne plaatsvindt. Door hier samen over te 
praten en over te werken worden de kinderen van de Driesprong 
meer en meer wereldburger en hebben ze kennis van en kunnen 
een mening vormen over wat er in de maatschappij gebeurt. 

Burgerschap is een steeds belangrijk wordend thema in het totale 
onderwijs in Nederland en is een belangrijk onderdeel van het 
Jenaplanonderwijs. Ieder stamgroep heeft op eigen, passende wijze 
aandacht besteed aan dit thema. Ter afsluiting hebben de kinderen 
van groep 6/7/8 Herman de Groot herdacht bij de Stolperstein aan 
de Eesveensweg door rozen te leggen en zelfgeschreven gedichten 
voor te dragen. 

Versoepelingen 
Het preventief testadvies voor kinderen van groep 6 t/m 8 en 
medewerkers geldt niet meer. Zolang er nog zelftests voorradig zijn, 
delen we ze nog uit. We zijn erg blij met de opkomst tijdens de 
inloopochtenden. Het heeft ons als team erg goed gedaan dat zoveel 
ouders de tijd hebben genomen om mee te kijken in de groepen. 

Kanjertraining 
Plagen of pesten? 
Is een opmerking maken over iemands haar of kleren plagen of 
pesten? En als je elke dag wel een keer een opmerking over dezelfde 
klasgenoot maakt? Is dat pesten? Het verschil tussen plagen en 
pesten is er, maar is niet altijd voor iedereen even duidelijk. Vooral 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

voor kinderen is de grens tussen plagen en pesten lastig te 
benoemen. 

Wat is plagen? 

Ø Plagen gebeurt vaak spontaan en duurt niet lang. Het gebeurt ook 
niet dag in dag uit. 

Ø Bij plagen ben je gelijk aan elkaar; niemand is de baas (heeft de 
zwarte pet op). 

Ø De ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. 

Ø Plagen gebeurt zonder iemand pijn te willen doen en is (vaak) leuk 
en grappig. 

Ø Op school leren we: bij plagen kun je er beide om lachen (bij 
pesten vindt de één het grappig, de ander niet). 

Wat is pesten? 

Ø Bij pesten ben je niet gelijk aan elkaar. De pester is vaak sterker of 
ouder en heeft een grote mond. Anderen kijken vaak tegen de 
pester op. 

Ø Bij pesten is telkens dezelfde persoon de klos. Het gebeurt vaak in 
een groep. 

Ø Pesten gebeurt vaker dan één keer (soms weken- of 
maandenlang). 

Ø Pesten gebeurt meestal zo dat volwassenen het niet merken. 

Als iemand één keer iets doet bij jou wat je niet leuk vindt, is dat 
pesten? Het is geen plagen, want je vindt het niet allebei grappig of 
leuk. We noemen dit ‘gedoe’. Gedoe hoort erbij en is leerzaam Het 
is normaal dat kinderen af en toe ‘last’ hebben van elkaar. Dit 
gebeurt thuis en op school. Ze willen spelen met hetzelfde 
speelgoed, ze willen rustig werken terwijl een ander door de klas 
roept. Ze willen met hetzelfde kind spelen maar niet met elkaar. 
Kortom: er ontstaat gedoe. Dit zijn voor kinderen allemaal 
leermomenten. In het volwassen leven moeten wij immers ook leren 
omgaan met onze behoeftes en die van anderen. We zullen onze 
grenzen en wensen moeten aangeven. Tijdens de Kanjertraining 
leren we hoe we onze grenzen aan kunnen geven. Dit doe je door 
het gedrag van de ander te benoemen en aan te geven dat je het 
niet leuk vindt. Bijvoorbeeld: “Stop hou op, ik vind het niet leuk dat 
je steeds op mijn tafel tikt”. Als de leerling dan doorgaat met tikken, 
negeer je het gedrag of (indien mogelijk) loop je bij het vervelende 
gedrag weg. Lukt dit beide niet dan schakel je een volwassene in. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Excursie Kringloopwinkel en Kledingsorteercentrum 
Door alle kinderen in kleine groepen de excursie te laten ervaren bij 
de Kringloopwinkel en het kledingsorteercentrum, hebben ze 
ervaren dat de onderwerpen die in de groep besproken zijn, 
herkenbaar zijn in de praktijk. Het was een intensieve en leerzame 
ochtend. We zijn Nanda Corbie met name erg dankbaar voor haar 
organisatie. Daarnaast was het fijn dat er zoveel ouders konden 
zorgen voor vervoer en begeleiding. Ook goed om te benoemen is 
dat de excursieleiders onder de indruk waren van de actieve 
leerhouding van de kinderen en het kennisniveau rond dit 
onderwerp. 

 

 

| 
Peuterspeelzaal “t Hummeltje 

Afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema Kunst  
(aansluitend bij het thema duurzaam design van school).  
Voor de peuters een zeer uitgebreid thema en erg uitdagend. 
 Naast het knutselen met kosteloos materiaal is ook zingen, dansen 
en lezen een vorm van kunst. Ook hebben we ons gericht op vormen 
en kleuren en wat is de bak met gekleurde rijst geweldig om mee te 
spelen. 

Na de vakantie zullen we starten met het thema Lente ook dit is 
weer een uitgebreid vrolijk thema. 

Komende maanden verwelkomen wij 2 nieuwe peuters, ook gaan 
een aantal peuters die 4 worden na de zomervakantie naar groep 1. 
Vergeet niet uw peuter zelf aan te melden voor de Driesprong. 

Is uw peuter bijna 2 dan kunt U hem/haar nu al aanmelden voor 
POV `t Hummeltje. 

Afgelopen week is de POV onverwacht bezocht door de GGD, het 
rapport is terug te vinden op de site van KaKa. 

Bso de Driesprong 
Ook bij de bso is de fantasie voor Kunst heel groot, van bouwen met 
Noppert tot het maken van een prachtig schilderij of het knutselen 
met kraaltjes, wattenschijfjes stickers noem maar op. Prachtig om te 
zien dat ze van verschillende materialen een waar kunstwerk maken. 
Maar de afgelopen weken wordt het weer ook steeds aangenamer 
om heerlijk buiten te spelen. Wat een plezier kunnen we toch 



hebben door een balspel te doen te hockeyen of heerlijk in de 
zandbak te spelen. 
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