
 

  

 

 

 
Spreekavond  
Op dinsdag 19 november is de spreekavond. U heeft hierover een brief met antwoordstrook gehad. 
Op vrijdag 15 november krijgen de leerlingen de uitnodiging met hierop de tijd mee. Fijn om u dan te 
zien en te spreken.  
 
Sinterklaas 
Aanstaande zaterdag komt Sinterklaas, hopelijk, aan in Nederland…  
Sinterklaas heeft ondertussen contact gehad met Het Driespan en heeft gevraagd of wij 
hem willen helpen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 te verrassen door voor elkaar een  
surprise te maken. Daarop hebben wij met “JA” geantwoord. 
Vrijdag 15 november: de leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen een lootje + gedicht met 
spelregels mee naar huis. De leerlingen van groep 5 krijgen ook een extra  
begeleidende brief mee. 
Maandag 18 november: het lootje moet ingevuld mee terug naar school. Maandagmiddag  
is lootjes rekken. 
Woensdag 4 december: surprises brengen op school tussen 12.30 uur en 13.30 uur.  
Donderdag 5 december: een groot surprise-feest. 
 
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.!  
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag  
ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief . Onze leverancier is C.J. Deen uit Nieuwegein. (De 
naam van de leverancier heeft u nodig voor het aanmelden van de nieuwsbrief). 
 
Glazen potjes voor Kerst 
Op donderdagavond 19 december is het kerstfeest op school. Wilt u alvast glazen potjes sparen? 
Inleveren kan bij de leerkracht van uw zoon of dochter.  
Verdere informatie volgt nog… 
 
Nieuws uit de groepen 

1 
Vanaf volgende week zitten we helemaal in de Sinterklaastijd. Een spannende maar 
leuke tijd voor de jongste kleuters. Omdat ook de chocoladeletters vast weer in de 
schoen gestopt worden is het ook een mooi moment om te beginnen met een letter in 
het thema. Dat wordt natuurlijk de letter - s - van Sint ( we zeggen ssss en geen es ) De 
kinderen mogen dan een voorwerp, wat begint met de letter S, meenemen voor op het 
lettertafeltje.  
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2 
Elke dag kijken we vol spanning naar het Sinterklaasjournaal en vanaf 
volgende week gaan we ook werken rondom dit mooie thema. De 
letters die centraal zullen staan zijn de S en P.  
 
In de klassen en op de gangen kunnen de kinderen vanaf maandag 
spelen in de Pietenbakkerij, ze kunnen een stoomboot gaan bouwen en 
het huis van Sinterklaas zal nagemaakt worden. De inpakpieten willen 
hier graag oefenen met inpakken en daarom zoeken we kleine, lege doosjes. Sparen jullie mee? 
 
Maandag 18 november start in groep 2b een stagiaire: Silke. Zij volgt de opleiding tot onderwijsassistent 
en loopt tot einde van het schooljaar elke maandag en dinsdag stage. Welkom Silke! 
 

3  
Afgelopen vrijdag hebben we heerlijk kunnen genieten van een gezond ontbijt. De ouders die ons hierbij 
geholpen hebben, willen we nogmaals bedanken. BEDANKT!  
 
We zijn begonnen met kern 4. In een van de bijlagen van de mail met deze weekbrief  
vindt u meer informatie over kern 4.   
 
Met rekenen herhalen we deze week het splitsen, klokkijken (hele uren) en sprongen 
van 2 en 5. Oefent u met ons mee?  
 

4  
De kinderen zijn gestart met het klokkijken op een digitale klok, dit gaat al best goed.  
 
En we hebben deze week ook al de tafel van 5 geleerd. Wie kan de tafel al zonder fouten 
opzeggen?? 
 

5  
Rekenen 
Met rekenen zijn we op dit moment naast het oefenen van de tafels 5 t/m 10 ook druk bezig met 
klokkijken, zowel analoog als digitaal. U moet hierbij denken de analoge tijd in de digitale tijd zetten.  
Tot de kerstvakantie zullen wij dagelijks aandacht besteden aan de tafels 1 t/m 10. Deze tafels worden 
voornamelijk door elkaar getoetst. Tempo speelt hierbij een belangrijke rol. We zijn ook druk bezig om de 
leerlingen die hun tafeldiploma A nog niet hebben te laten halen. Helpt u ons mee met oefenen? 
Na de kerstvakantie gaan we tafeldiploma B afnemen. Dit houdt in dat de tafels 1 t/m 10 door elkaar 
binnen 4 minuten en 30 seconden opgezegd moeten worden a.d.h.v. een tafelblad 
 
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. Maandagochtend 18  
november moeten de lootjes weer op school zijn en in de middag gaan we  
lootjes trekken. 
 
Rapporten 
We missen nog een aantal rapporten. Graag inleveren! 



6 
Hoekschewaards 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.  
 
Lootjes Sinterklaas 
Vrijdag 15 november krijgen de kinderen een lootje mee naar huis. De kinderen hebben dan een weekend 
de tijd om deze in te vullen. Maandagochtend 18 november moeten de lootjes weer op school zijn en in de 
middag gaan we lootjes trekken. 
 
Rapporten 
In beide groepen 6 missen we nog een aantal rapporten. Deze hebben we nodig omdat daar ook het blad 
in zit van het tafeldiploma. 

7  

Donderdag 19 december: kerstfeest ’s avonds op school. Wilt u alvast glazen potjes sparen? 
Deze mogen ingeleverd worden in beide groepen. 
Verdere informatie volgt nog… 
 
Groep 7a was vorige week op bezoek bij 'Klein Profijt'.  
Braakballen van uilen mochten we uitpluizen. Wat een  
leerzame dag hadden wij. Iedereen kreeg een potje mee  
met zijn eigen vondsten. Ouders, heel erg bedankt voor het rijden!  

8  

Op dinsdag 12 november was er een voorlichting van het Wellantcollege in de groep. De leerlingen kregen 
allerlei informatie over de school, waaronder ook de doe-dag. Die vindt plaats op woensdag 27 november 
a.s. van 9.00 uur tot 13.00 uur. Deze dag is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met de school, de 
vakken en de gang van zaken op het VO. De dag is geschikt voor leerlingen waarvan het verwachte advies 
vmbo is. Uw kind kan hiervoor aangemeld worden bij de leerkracht. Let op! U moet zelf zorgen dat uw kind 
die dag op het Wellant komt. Graag ontvangen wij van ouders bericht of uw kind wil deelnemen. Dit kan 
telefonisch of als u toch in school bent of via mail (harry@obs-driespan.nl of marielle@obs-driespan.nl). 
 

De beide groepen hebben een workshop “Leren programmeren” gevolgd. 
Drie studenten van een technische studie lieten de mogelijkheden van het 
programma zien en de kinderen hebben gestoeid met opdrachten. De 
kinderen waren enthousiast en kunnen thuis zelf aan de slag met het 
programma. Er hoeft niets gedownload te worden; het 
werkt via internet. Het gaat om het programma Scratch.  

 
In de vorige weekbrief stond dat 2 leerlingen van groep 8 de schooleer gingen 
verdedigen op het Hoeksch Lyceum. Eva heeft dit gedaan bij het onderdeel spelling en 
Dani bij rekenen. Ze hebben beiden heel erg hun best gedaan, maar andere kinderen 
hadden nog net wat minder fout gemaakt. Wij zijn trots op deze twee leerlingen, want ze 
zijn de winnaars van Het Driespan! 
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