
 

  

 

 

 
Sinterklaas 
Groep 1 t/m 8 
Wij hebben van de pieten gehoord dat ze binnenkort naar school zullen  
komen. Donderdag 28 november mag iedereen van groep 1 t/m 8 een 
extra schoen meenemen, zodat we onze schoen kunnen zetten in de klas.   
Groep 5 t/m 8:  
Woensdag 4 december: surprises brengen op school tussen 12.30 uur en  
13.30 uur.  
Donderdag 5 december: een groot surprise-feest. 
 
Op de foto is te zien dat Ozosnel onze stal heeft gevonden…  
 
Namen op brooddozen en bekers 
Het is fijn wanneer de namen van de kinderen op bekers en brooddozen staan. Wilt u brooddozen en 
bekers die de leerlingen meenemen naar school, ook voor bij het overblijven, voorzien van de naam 
van uw kind(eren).  
 
Het Driespan in kerstsfeer – Helpt u mee? 
Op 9 december om 19.30 uur gaat de OR van Het Driespan onze school in kerstsfeer omtoveren. 
Welke ouders kunnen ons komen helpen? Graag aanmelden via or@obs-driespan.nl.   
 
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… 
 
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. 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. den Daas uit Nieuwegein. (De 
naam van de leverancier heeft u nodig voor het aanmelden van de nieuwsbrief). 
 
Nieuws uit de groepen 

1 
Wat wordt er heerlijk gespeeld en gewerkt. Er worden veel cadeautjes ingepakt in de  
speelhoek  In de gang staat een stal, we hopen dat Ozosnel ook een keer bij ons komt  
logeren…  
Volgende week gaan we lekkere kruidnootjes bakken en weer oefenen voor de  
Pietengym... We komen bijna tijd tekort!  
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Weekbrief van 25 november 2019 
         
         In de week van 18 november waren er oudergesprekken. Fijn dat u er was! 
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2 
Gelukkig, Sinterklaas is tòch nog goed aangekomen in het land. We genieten in de 
klassen volop van het spelen en werken rondom dit thema.  
 
Gymjuf Bernice organiseert dinsdag een echte pietengymles. We kijken ernaar uit! 
 
In groep 2a komt Roan dinsdag een middagje bij ons in de klas. Na de kerstvakantie 
start hij bij ons op school. Veel plezier Roan! 
 

3  
We starten met rekenen met een nieuw blok. We gaan met bus sommen, geld  rekenen en splitsen aan de 
slag. 
 
Denken jullie aan jullie schoen? 
 

4  
Yes, Sinterklaas is in het land! Donderdag mogen de kinderen hun schoen zetten.  
 

5  
Deze week hebben wij voor het eerst in groep 5 een lootje getrokken! We hopen dat het iedereen lukt om 
een mooie surprise en gedicht te maken.  
 
Met rekenen hebben we deze week gewerkt met de tafel van 9. Goed oefenen hoor, want hij komt terug! 
 
Met taal zijn we bezig met het maken van een bevelzin. Hoe ziet zo’n zin er uit en wanneer gebruik je 
hem? Wij leren ook zinnen met de juiste leestekens te gebruiken.  
 

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. 
 
Kruidnoten bakken groep 6b 
Vrijdagmiddag 29 november van 13.30 uur tot 14.30 uur willen we graag kruidnoten gaan bakken. Als je 
het leuk vindt om ons daarbij te helpen, stuur een mailtje naar: maruscha@obs-driespan.nl. 
 
Nieuws voor beide groepen 6 
-Donderdag 28 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Willen jullie ervoor zorgen dat er uiterlijk 
donderdagochtend een schoen op school is? Liefst al eerder. 
-Denken jullie aan de tafeldiploma’s? 
 
 

7  

Donderdag mogen de leerlingen van groep 7 hun schoen zetten. Graag een extra schoen meenemen. 
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8                                    
                                                                                                                                       
De groepen 8 zijn uilenballen aan het uitpluizen geweest bij Klein Profijt.  
De meeste kinderen waren verbaasd over wat zij allemaal tegenkwamen.  
Dit waren vooral botjes en schedels. In 1 uilenbal werden zelfs 8 schedels  
aangetroffen. Het was een zeer geslaagde excursie. 
 
Op woensdag 27 november zullen een aantal kinderen naar de Doedag van 
het Wellantcollege gaan. De kinderen zijn inmiddels opgegeven. Ouders  
moeten zelf het vervoer regelen. 
 

  


