
Beste ouders, verzorgers, 
 
Na enige tijd op andere scholen HVO gegeven te 
hebben, ben ik nu weer terug als HVO docente op de 
Tweemaster om juf Noortje te vervangen. Zij heeft 
besloten te stoppen als HVO docent en heeft inmiddels 
een leuke nieuwe betrekking gevonden. 
 
Ik vind het leuk om te zien hoe de kinderen zich intussen ontwikkeld hebben en 
gegroeid zijn en om broertjes en zusjes te zien! 
 
Omdat ik na een ernstig verkeersongeval mijn werkzaamheden na de zomervakantie 
weer langzaam moest opbouwen, ben ik begonnen met de groepen 5 en 6 en later 
groep 7 van de locatie GD en nu, na de herfstvakantie de groepen 8 en 7 van zowel 
GD als NP. 
 
Tot nu toe gaat dat goed gelukkig! 
 
In deze nieuwsbrief vertel ik iets over wat ik met de groepen 5 en 6 en 7 (GD) in de 
HVO lessen gedaan heb en wat ik mogelijk de komende periode tot de kerstvakantie 
met ze ga doen. 
 
In de bovenbouw hebben de leerlingen wat meer inspraak in de thema's, naast een 
aantal vaste thema's. 
 
Zowel in de onder- als de bovenbouw zijn we na de zomervakantie begonnen met 
een aantal kennismakingsspelen, zoals 'Wie van de drie' en 'Ik ben de enige die' 
waarin we op zoek gingen naar overeenkomsten en elkaar (nog beter) leerden 
kennen. 
Dit om een klimaat van vertrouwen en veiligheid te scheppen waarin de HVO les 
beter tot zijn recht komt; de leerlingen durven zich meer te uiten, te reageren of van 
mening te veranderen etc. 
 
We stelden vragen aan elkaar en dit alles was een mooie opstap naar het thema van 
de Kinderboekenweek dat over vriendschap ging. 
 
In zowel de onder- als de bovenbouw onderzochten we vragen als:  

● Kun je vrienden worden met: de koning, een zwerver, je ouders, een robot, 
een dier etc. 

● Hoe word je vrienden? 
● Kun je leven zonder vrienden? 
● Kun je vrienden worden met zowel jongens als meisjes? 



● Hoeveel vrienden kun je maximaal hebben? Enzovoort.. 

Ook maakte we een zgn.  'Vriendschapsladder' waarop we gezamenlijk, maar ook 
individueel, in volgorde van belangrijkheid een aantal waarden zetten zoals: 
Eerlijkheid, samen leuk kunnen praten, alles delen, samen spelen, vertrouwen etc. 
 
Er ontstonden interessante gesprekken. 
 
In de onderbouw deden we het spel 'Knipoogje' (uw kind kan er vast meer over 
vertellen;-) en in de bovenbouw hebben we voortgeborduurd op het onderwerp 
'vriendschap' door het te hebben over 'online vrienden' en vrienden in 'de echte 
wereld' en wat een gameverslaving kan doen met je sociale contacten. 
Kortom: een boeiend thema met veel mogelijkheden. 
 
In de periode tot de kerstvakantie zullen we aan de slag gaan met het thema 'Tijd' en 
uiteraard zullen de (licht)feesten aan bod komen. 
In de groepen 8 en 7(NP) zullen we ook tijd besteden aan elkaar (opnieuw) leren 
kennen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Petra Westra 
Docente Humanistisch Vormingsonderwijs 
 
 
 


