
 

  

 

 

 
Bezoek onderwijsinspectie 
Op donderdag 7 november bracht de onderwijsinspectie een bezoek aan Het Driespan. Centraal 
stond het onderwerp: passend onderwijs. Wat is zichtbaar op school vanuit de plannen van ons 
samenwerkingsverband? Het bezoek was meer gericht op de uitvoering van de plannen op 
bestuursniveau op de scholen binnen De Hoeksche School. 
De onderwijsinspectie was zeer positief en heeft tijdens het evaluatiegesprek onder andere aan ons 
laten weten dat de plannen rondom passend onderwijs duidelijk zichtbaar zijn op onze school. 
Wij zijn heel blij met deze mooie woorden van de inspectie! 
 
Kinderraad van de Hoeksche School 
Woensdag 20 november krijgt onze stichting - De Hoeksche School - een echte kinderraad. De 
kinderraad is een aanvulling op de leerlingenraden die er op de scholen zijn. Zo bestaat de 
leerlingenraad op Het Driespan uit zes leerlingen en een ervan wordt de afgevaardigde voor de 
kinderraad van de stichting. Sanne uit groep 8B is, als lid van onze leerlingenraad, de 
vertegenwoordiger van Het Driespan in de kinderraad.  
Dat de kinderraad op 20 november wordt geïnstalleerd is niet toevallig: het is dan de internationale 
dag van de rechten van het kind.  

 
Zoontje voor juf Esmeralda Schröter 
Het zal na de kerstvakantie gaan worden, (de exacte datum krijgt u nog van ons), dat juf Esmeralda 
Schröter na haar zwangerschapsverlof gaat starten in groep 4B. Inmiddels is er goed nieuws te 
melden: we kunnen u laten weten dat juf Esmeralda bevallen is van een zoon. Gefeliciteerd!  

 
Schoolfruit  
Van 11 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en/of  
fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente 
en gezonde voeding.  
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. 
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  
Bij ons op school starten we op woensdag 13 november. Vanaf dan krijgen de kinderen iedere week 
op woensdag, donderdag en vrijdag fruit of groente.  
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de 
Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  
 
Oproep MR 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuw lid voor de medezeggenschapsraad (MR). De MR is het 
inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten op school. In de MR worden alle beleidsdocumenten 
van de school besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft zij adviesrecht dan wel 
instemmingsrecht. Heeft u interesse en wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mail naar MR@obs-
driespan.nl . 
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Stibat  batterijenton. 
Speciaal voor basisscholen ontwikkelde Stibat het inzamelproject voor basisscholen. Basisscholen die 
zich aanmelden, sparen voor mooie producten. Ook bieden ze verschillende lespakketten aan. Winst 
voor de school én voor het milieu! Bij ons staat ook zo’n ton in de gang bij de hoofdingang. Voor 
meer info , kijk eens op Stibat.nl en…..vullen maar!  
 
Nieuws uit de groepen 

1 
We zijn nog volop aan het werk over de herfst maar volgende week komen we 
ook al een beetje in een andere sfeer…. We kijken vanaf volgende week het 
Sinterklaasjournaal in de klas. We zijn weer heel benieuwd! In groep 1 b komt 
Saar volgende week voor het eerst wennen en in groep 1a komt Roos. We 
wensen deze nieuwe ‘Driespannertjes’ veel plezier op onze school.  

2 
We zijn ook in de groepen 2 nog aan het werken over de herfst. En waar kun je 
dan het beste zijn? Buiten natuurlijk! Tijdens ons wekelijkse moment in de 
natuurspeeltuin gingen de kinderen met een bingokaart op zoek naar de 
herfstverschijnselen, zoals gekleurde blaadjes, tamme kastanjes en 
paddenstoelen. Wat een enthousiasme! 
Volgende week gaan wij ook iedere dag in de klas het Sinterklaasjournaal 
kijken, spannend hoor! 

3  
Afgelopen week leerden we het woordje ijs. Als je ijs leert lezen, moet 
je natuurlijk ook een ijsje eten. Mmmm dat was smullen. Eén leerling 
zei: “Zo juf, ik hoop dat we binnenkort het woord chocola leren.” 
 
Aan het begin van de week oefenen we extra met kern 3. Donderdag 
maken we een start met kern 4. Verdere informatie over de inhoud 
van kern 4 krijgt u volgende week.  
We zijn druk bezig met erbij + en eraf -sommen t/m 10 maken. Oefent                  
u met ons mee? 

4 
We zijn in de klassen hard bezig met de tafels. Het begrip is ook erg belangrijk; vandaar dat groep 4A een 
heuse ‘tafel-tafel’ in de klas heeft staan! Wellicht dat er thuis nog wat te vinden is voor de ‘tafel-tafel’? 
 

5  
Deze week zijn we druk bezig geweest met toetsen. De toets van Rekenen Blok 2 is afgerond.  Met het 
oefenen van de tafels zien wij gelukkig al een goede verbetering. Maar we zijn er nog niet. Dus blijf 
oefenen! Ook Taal en Spelling zijn getoetst. Maandag beginnen we met Rekenen met Blok 3, Taal en 
Spelling thema 3: Uitstapjes.  
 
Vrijdagmiddag gaan we starten met de creamiddagen! Wij hebben er heel veel zin in! We hopen dan ook 
op gezellige maar voor al CREATIEVE middagen! 
 
Denk aan bord, beker en bestek voor het Nationale School Ontbijt aanstaande vrijdag! 
 



Lootjes Sinterklaas 
Vrijdag 15 november krijgen de kinderen een lootje mee naar huis. De kinderen hebben dan het weekend 
de tijd om deze in te vullen. Maandagmiddag moeten de lootjes weer op school zijn en gaan we lootjes 
trekken. 

6 
Hoeksche Waard landschap 27 november groep 6b 
Gelukkig zijn er genoeg aanmeldingen voor het rijden. We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 12.30 uur 
terug. We gaan opzoek naar paddenstoelen in het bos. Advies is om de kinderen kleding en schoenen aan 
te trekken die vies mogen worden. 
 
Tafeldiploma 
De kinderen zijn druk bezig met het halen van de tafeldiploma’s. De kinderen kunnen met de leerkrachten 
een afspraak maken voor het halen van de diploma’s.  
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7  
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8  

Op woensdag 13 november zullen Dani ( rekenen) en Eva (spelling) onze school vertegenwoordigen op het 
Hoeksch Lyceum Dictee. Zij zullen de strijd aangaan tegen leerlingen van de andere openbare 
basisscholen. Heel veel succes.  

 
Voor Eva is het helemaal een succesvolle periode. Zij is de 
voorleeskampioen geworden en gaat in februari de eer van onze school 
verdedigen. 
 
Foto: Eva zit op de stoel, omringd door alle klassenwinnaars van het 
voorlezen. 
 
 
 

 
Op donderdag 14 november gaat groep 8 naar Klein Profijt in Oud-Beijerland. Wij gaan daar braakballen 
pluizen. Er zijn al enkele ouders die zich hebben aangemeld, maar groep 8B is nog op zoek naar 1 auto. De 
excursie is van 10.45 uur tot 12.15 uur. Dat betekent 10.15 uur vertrekken. Wie helpt ons uit de brand?! 
Graag een mailtje naar marielle@obs-driespan.nl  Alvast bedankt! 
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