
 

  

 

 

 
Van Sint naar Kerst 
We kijken weer terug op een leuke sinterklaastijd op Het Driespan. Nu de Sint weer terug naar 
Spanje is zal de school in kerstsfeer worden gebracht. Wat een gezellig maand! 
 
Informatie over de periode voor Kerst en het kerstfeest volgt snel via de mail. Houd de mailbox dus 
goed in de gaten… 
 
Dochter voor juf Kirsten  
Juf Kirsten van groep 7A is al een tijdje niet op school in verband met haar zwangerschapsverlof…  
We kunnen u laten weten dat juf Kirsten bevallen is van een dochter. Gefeliciteerd! 
 
Tweede bel 
Wij vinden het belangrijk dat ouders zich van harte welkom voelen op onze school. Onder andere 
daarom hebben wij vanaf de eerste bel om 8.35 uur een inlooptijd van 10 minuten. U kunt dan met 
uw kind(eren) mee naar binnen gaan en hier afscheid nemen. Wij willen graag na de tweede bel om 
8.45 uur met onze lessen starten. Wij zouden het fijn vinden als we hier met zijn allen rekening mee 
houden.    
 
Glazen potjes voor Kerst 
Op donderdagavond 19 december is het kerstfeest op school. Wilt u glazen potjes sparen? Inleveren 
kan bij de leerkracht van uw zoon of dochter. Verdere informatie volgt nog… 
 
Nieuws uit de groepen 

1  

In de groepen 1 was het een gezellige drukte rondom Sinterklaas! 
 
In groep 1B komt Evi wennen en in groep 1A is Roos aan het wennen. Wij wensen  
hen een fijne tijd op Het Driespan!  
 

2 
We springen van het ene feest naar het volgende! Afgelopen week hebben we genoten  
van alle sinterklaasactiviteiten (pietengym mèt diploma bij juf Bernice en kruidnoten 
bakken) en na het bezoek van Sinterklaas gaan we de klas in kerstsfeer brengen.  
 
Ter herinnering: vrijdag 6 december mogen de kinderen speelgoed mee naar school 
nemen.  
 
Alle kinderen van groep 2 hebben een oudervragenlijst ontvangen van de 
logopediste. Zij zal alle oudste kleuters na de kerstvakantie komen screenen. 
Vriendelijk verzoek deze lijst tijdig in te vullen en terug te geven aan de leerkracht.  
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3  
De pietengym was een groot succes. Iedereen heeft een mooi pietendiploma verdiend.  

We gaan komende week alweer beginnen in het nieuwe rekenwerkboek. Ook oefenen we in het snelle 
sommenboek de nulsommen (zoals 3+0=3, 5-0=5) en de verdwijnsommen (zoals 6-6=0, 8-8=0).  

We zijn nog steeds op zoek naar glazen potjes. Spaart u met ons mee? 

4  
We hebben een gezellig sinterklaasfeest gevierd en kijken uit naar de komende gezellige  
decemberweken. 
 

5 
Het was een geslaagd sinterklaasfeest! We hebben prachtige surprises uitgepakt. Foto’s die gemaakt zijn 
kunt u terug vinden in de schoolapp. Nu de Sint weer terug is in Spanje gaan we ons rustig voorbereiden 
op het volgende feest namelijk Kerstmis. Voor het kerstfeest sparen wij nog lege potjes. 
 
Graag willen wij het volgende wat betreft het leren onder de aandacht brengen. Na de kerstvakantie 
kunnen de kinderen hun tafeldiploma B halen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je eerst tafeldiploma A 
haalt. Tafeldiploma houdt in: Honderd tafelsommen door elkaar binnen 4 minuten en 30 seconden. 
Ook zijn we druk bezig met klokkijken. Het oefenen van digitale klok staat voornamelijk centraal. 
Blok 3 van rekenen en thema 3 van taal en spelling zijn afgerond. Deze week zal dus in het teken van 
toetsen staan.  
 
In groep 5B heten wij vanaf maandag 9 december 2019 een nieuwe leerling  
genaamd Naomi van harte welkom. 
 

6 
De kinderen zitten inmiddels in groep 6 en tijdens gym krijgen ze les. De kinderen gaan dan natuurlijk 
zweten en sommige lichaamsgeuren kunnen we niet vergeten. Heeft u thuis een bus of een roller deo 
staan? Laat uw kind weer fris naar school toe gaan.  
 
Vrijdag 13 december mogen de kinderen allemaal in een ‘foute’ kersttrui naar school toe komen.  
 

7  

In groep 7A heten wij maandag 9 december een nieuwe leerling van harte welkom.  
Wij wensen Thomas een fijne tijd op Het Driespan!  
 
 
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 pluizen. 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 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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