
 

  

 

 

 
Sintnieuws 
Pieten op bezoek 
Het was een gezellige middag op dinsdag 26 november. ’s Middags kwamen er 
pieten in de klas! We hebben gedanst, gezongen, zelfgemaakte pieten en 
sinterklazen laten zien, trucjes gedaan en kruidnootjes geproefd. We mochten 
ook vragen aan de pieten stellen. Het strooigoed dat de pieten uitdeelden was  
erg lekker, vooral de heerlijk grote schuimpjes en de  pepernoten. 
Sommige kinderen willen graag nog een bezoekje van rommelpiet aan school,  
maar denken de juffen en meesters daar hetzelfde over? Zullen ze nog een keertje 
komen voor 5 december? We wachten het af en genieten nu nog even na van 
deze leuke middag! 
 
Pietengym maandag 2 december groep 3 t/m 8 
Maandag 2 december is er voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 pietengym. Alle kinderpieten 
mogen verkleed meedoen met de gym. 
 
Surprises 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. 
 
Sinterklaasfeest 5 december  
We hopen de Sint en de Pieten op donderdag 5 december weer op onze school te ontvangen. Het is 
de bedoeling dat de leerlingen dan om 8.40 uur bij hun eigen leerkracht op het schoolplein staan. 
De ouders nemen plaats achter het lint, zodat het zicht van de kinderen niet belemmerd wordt. De 
kinderen gaan, na de ontvangst op het plein, onder begeleiding van de leerkracht met de Sint en 
Pieten naar binnen om het feest verder in de eigen klas te vieren.  
In de ochtendpauze is er schoolfruit en een kleine versnapering. We hebben deze dag een 
continurooster. Dit betekent dat we tussen de middag op school eten. De bedoeling is dat de 
kinderen een eigen lunchpakket meenemen. Om 14:15 uur is de school uit! 
 
Welkom (alvast) juf Jenneke in groep 6A 
Het duurt nog even, maar na de voorjaarsvakantie gaat juf Daisy met zwangerschapsverlof. We heten 
juf Jenneke die over een paar maanden zal starten in groep 6A alvast van harte welkom. 
Hieronder stelt zij zich aan u voor:  
 
“Hallo allemaal, ik wil me graag even voorstellen… 
Helemaal volledig is mijn naam Jenneke de Oude-Engels. Per 1 februari kom ik het team op Het 
Driespan versterken. Op mijn school in Rotterdam waar ik nu werk sta ik bekend als juf Jenneke  
en computerjuf. Dit omdat ik naar hun zeggen alles weet van computers. Ook op Het Driespan  
zal ik als juf voor de groep staan en mij bezig gaan houden met ICT. 
Na jaren in Rotterdam gewerkt te hebben is het nu voor mij tijd om een nieuwe uitdaging aan te 
gaan, in de voor mij bekende Hoeksche Waard. Ik woon met mijn man en twee kinderen in 
Numansdorp. We houden allemaal erg van varen, dus zoveel mogelijk maanden van het jaar 
proberen we ons daar mee bezig te houden. Tot in het nieuwe jaar!” 
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MR verkiezingen 
Drie ouders hebben zich kandidaat gesteld voor de openstaande vacature binnen onze 
medezeggenschapsraad. Op vrijdag 29 november krijgen de leerlingen op papier informatie  
over de procedure, de kandidaten en een stembiljet mee. U kunt uw stem uitbrengen tot 6 
december voor 12.15 uur. Houd u ‘de post’ dus goed in de gaten.  
 
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… 
 
Nieuws uit de groepen 
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Afgelopen dinsdag kwamen er twee pieten in onze klas. Dat was wel eventjes 
schrikken… Een kind vroeg zich hardop af of “piet zoveel keer door de schoorsteen 
was gegaan!” Gelukkig hadden ze veel lekkers bij zich en dat viel prima in de smaak. 
Deze week hebben de kinderen goed geoefend met Pietengym, op het dak lopen, 
pakjes in de schoorsteen mikken, klimmen en klauteren…. Volgende week gaan we 
bij juf Bernice voor het echte werk, gaan alle kleuters hun Pietendiploma halen?       
(als de kinderen het leuk vinden mogen ze een pietenpakje aan naar de gym). In de 
klas hebben we heerlijke kruidnootjes gebakken. Hier en daar rook dat wel naar 
“tosti” (en waren er rookwolken te zien), maar de meeste smaakten toch lekker! 
Nu gaan we nog schoen zetten in de klas, als die Rommelpieten maar niet 
meekomen dit jaar…. 
 
Volgende week mogen de kinderen op 6 december speelgoed meenemen, misschien wel leuk na 5 
december. Fijne dagen allemaal!   

 

2 
Wat een spannende tijden zijn dit toch! Maandag hebben we in het 
speellokaal naar een voorstelling gekeken van een Sinterklaasverhaal en 
dinsdag kregen we bezoek van twee lieve Pietjes; wat een verrassing!  
We hebben dinsdag al goed geoefend met de pietengym bij juf Bernice en 
aanstaande dinsdag gaan we echt gymmen voor de pietendiploma’s! De 
kinderen mogen dan allemaal gymmen in pietenkleding als ze dat leuk 
vinden.  
 
Donderdag hopen we Sinterklaas te ontvangen op school, we kijken ernaar uit!  
De dag erna zal een echte overgangsdag worden, waarin Sinterklaas langzaam uit de klassen verdwijnt en 
de lichtjes voor het naderende kerstfeest binnengehaald worden. De kinderen mogen die dag, vrijdag 6 
december, speelgoed mee naar school nemen. Misschien wel een cadeau van pakjesavond? 
 
Majd uit groep 2b had nog een feestelijk nieuwtje: hij heeft vanaf nu een Nederlands paspoort! 
Gefeliciteerd! 
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Deze week starten we al weer met kern 5. Meer informatie over kern 5 vindt u in de bijlage in dezelfde 
mail als deze weekbrief.  
Met rekenen gaan we sommen uitrekenen, getallen van minder naar meer zetten, de getallenlijn invullen 
en samenvoegen van tiental en eenheden. Bijvoorbeeld 10 + 2/10+ 5/10+9. 
 
Wilt u een glazen potje, zoals jampotje of Olvaritpotje zonder deksel inleveren bij de leerkracht? 
Voor een knutselopdracht hebben alle kinderen van groep 3 een waxinelichtje (op batterijen) nodig. Wilt u 
er 1 aan uw kind meegeven? 
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Mmm, wat smaakten de zelfgemaakte kruidnootjes lekker!  
 
Juf Sandra heeft maandag en dinsdag verhuisverlof. Juf Marjan zal de ene dag en juf Daisy zal de andere 
dag voor de klas staan.  
 
Afgelopen dinsdag hadden we ineens 2 pieten op bezoek!! Dat was wel even heeeeeeel gezellig, we 
hebben er een dansfeestje van gemaakt. 
 
In groep 4b hebben een heleboel kinderen nog een glazen pot nodig, willen de ouders daar aan denken . 
En niet vergeten……… maandag mogen de kinderen verkleed komen als ze willen. 
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We hebben donderdag onze schoen gezet. Nu maar afwachten wat de surprises gaan brengen! 
 
Naast het Sintgebeuren zijn we natuurlijk ook nog druk aan het werk. 
Op dit moment houden wij ons met rekenen veel bezig met de klokken. Best moeilijk nu de digitale tijd om 
de hoek komt kijken! Ook het oefenen van de tafels brengen wij weer onder de aandacht! Blijven 
oefenen….Vooral het tempo is nu belangrijk. 
Met taal zijn we bezig met de  trappen van vergelijking zoals goed-beter-best. 
 
Denken jullie aan glazen potjes voor de Kerst? Bedankt! 
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Zein uit groep 6a heeft een feestelijk nieuwtje: hij heeft vanaf nu een Nederlands paspoort! Gefeliciteerd! 
 
In beide groepen 6 zijn we hard bezig met het behalen van de tafeldiploma’s en dat gaat goed. Wat een 
toppers! 
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Groep 7B is uitgenodigd om op donderdag 9 januari, van 10.45 uur tot 12.15 uur, langs te komen bij het 
Hoekschewaards Landschap. 
De kinderen gaan dan braakballen puizen. Echt super leuk dus! 
Maar om hier te komen hebben we uw hulp hard nodig. 
Wanneer u kan rijden, wilt u dan even een briefje met uw zoon/dochter meegeven? 
Vermeldt u hierop ook het aantal kinderen dat u kan vervoeren.  
Namens de kinderen van groep 7B, alvast bedankt. 
 



8                                    
Op woensdag 27 november waren er zoveel kinderen naar de doe-dag van het Wellant College, dat we 
besloten hebben om de overige 23 leerlingen in een klas bij elkaar te zetten. 
We hebben een “alternatief” programma gedraaid met Goud Gokken (rekenen), Aardrijkskunde en 
Techniek. Het was heel leuk te zien hoe goed de kinderen met elkaar hebben gewerkt en hoe enthousiast 
ze waren.                                    
 
Op dinsdag 28 januari a.s. organiseert het Actief College proeflessen. Deze lessen zijn bedoeld voor 
leerlingen die mogelijk naar deze school gaan.  
De kinderen kiezen uit een van de profielen: Zorg & Welzijn; Economie & ondernemen;  Produceren, 
Installeren & Energie; Bouwen, Wonen & Interieur of Mobiliteit & Transport. Meer informatie over de 
profielen is te verkrijgen bij de leerkracht. 
Aanmelding voor deze dag loopt via de leerkracht. Dus loop even binnen, bel ons of stuur een mailtje 
(harry@obs-driespan.nl of marielle@obs-driespan.nl) als uw kind interesse heeft. Aanmelden kan tot 
uiterlijk woensdag 11 december. 
Het is de bedoeling dat u zelf zorgt dat uw kind op het Actief College komt. 
Zodra wij meer informatie hebben over tijden e.d., laten wij het weten.                                                                                               
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