
 

  

 

 

 
Het Driespan in winter- en kerstsfeer 
Wederom complimenten aan de ouderraad, hulpouders en het team die Het Driespan 
weer hebben omgetoverd in winter- en kerstsfeer. Veel materialen die te zien zijn in 
de school zijn geschonken door Intratuin Numansdorp. Waarvoor dank!  
 
Actie voor Kika 
Thuis eten tijdens het Kerstdiner? Dit hoeft niet! U kunt op het schoolplein  
een frietje kopen. De opbrengst hiervan doneren wij aan Kika, ons goede doel  
van deze kerst. 
Heeft u al een donatie gedaan? Dit kan in de collectebus op school in de hal of op 
www.actievoorkika.nl. Via de link https://www.actievoorkika.nl/acties kunt u naar  
“Het Driespan voor Kika” en hier een donatie doen als u dit zou willen.  
Wij hopen op een mooie opbrengst.  
 
Kerstwensen op het plein en Het Máximaplein 
Op donderdag 12 december gingen de leerlingen van de groepen 1 en 2 met leerlingen 
van groep 7 en 8 naar Het Máximaplein om daar hun kerstwensen op te hangen. 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 6 hebben hun versierde kerstwensen opgehangen 
aan het hek van het plein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslag verkiezing medezeggenschapsraad 
Vorige week heeft de verkiezing voor een nieuw lid in de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad plaatsgevonden. Ilona Groenewegen kreeg de meeste stemmen. Wij heten 
haar dan ook van harte welkom in de MR van Het Driespan. 
 
Welkom meester Ferry van Lier  
Vanaf deze week kunt u een ‘nieuwe’ meester op Het Driespan tegenkomen. Meester Ferry van Lier 
is deze week gestart in groep 7B. Meester Ferry werkt al lange tijd in het onderwijs en heeft er veel 
zin in aan de slag te gaan op onze school. Wij heten hem van harte welkom. 
 
3000,- voor sport- en spelmateriaal 
Tijdens de feestelijke (her)opening van de Kees Verkerkhal na een grondige renovatie, 
kondigde aannemingsbedrijf Van Driel uit Maasdam aan dat zij 3000 euro schenken 
aan de 3 basisscholen in Puttershoek om materialen aan te kunnen schaffen voor  
sport en spel in de ‘nieuwe’ gymzaal. 

Obs Het Driespan Singel 3-5 3297BS Puttershoek 078-6763807 info@obs-driespan.nl www.obs-driespan.nl www.facebook.com/obshetdriespan 

 

 

Weekbrief van 16 december 2019 
        

 
          

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgir_j-s_eAhXECewKHdK9ALIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sinterklaasvereniging.nl/&psig=AOvVaw11MZ7kkc5VLYXD8SJSxMsI&ust=1542150048201050
http://www.actievoorkika.nl/
https://www.actievoorkika.nl/acties
mailto:info@obs-driespan.nl
http://www.obs-driespan.nl/
http://www.facebook.com/obshetdriespan/


Nieuws uit de groepen 
 

1  

De school is in kerstsfeer en de groepen 1 ook al een heel eind. We 
werken hard aan allerlei kerstknutsels en oefenen de liedjes die we 
met elkaar op het plein gaan zingen als het kerstfeest is.  
We hebben gesproken in de kring over wat we graag zouden willen 
eten als het kerstdiner is en wat een buffet eigenlijk is? Volgens een 
kind was dat om je kleding niet vies te maken ( servet ).   
Voor de kinderen van groep 1 best spannend en leuk om naar uit te 
kijken (in het donker naar school ).  
In groep 1a komt Chelsey wennen deze weken. We wensen haar heel veel plezier op ‘Het Driespan’ toe.  
Volgende week vrijdag, de dag na het kerstdiner, is het speelgoeddag en mogen de kinderen speelgoed 
mee naar school nemen. 
 

2 
Met de kerstbomen en alle mooie lichtjes kwam ook meteen de kerstsfeer in de 
klassen. Zingen, knutselen, spelen: heerlijk! We hebben nu ook genoeg glazen potjes: 
bedankt voor het sparen! 
Volgende week donderdag vieren we het kerstfeest en de dag erna hebben we een 
speelgoeddag en mogen de kinderen speelgoed mee naar school nemen.  
 
Direct na de kerstvakantie komt de logopediste langs om alle kinderen van de 
groepen 2 te screenen. U heeft hierover een brief gekregen en daarbij ook een 
oudervragenlijst. Wij zouden die uiterlijk volgende week vrijdag graag terugzien. 
Bedankt alvast! 

 

3  
We sluiten volgende week kern 5 al weer af. De kinderen mogen dan aan de juf laten horen hoe goed ze 
kunnen lezen.  
  
Alle kinderen krijgen weer een leesbingo mee naar huis. Volle kaart?  Neem hem na de vakantie mee 
naar school en je mag weer grabbelen! 
 
Met rekenen zijn we begonnen in het derde rekenboek. En dit is een heel speciaal “omdraaiboek”. Als de 
kinderen de les af hebben, mogen zij verder werken aan de weektaak, maar daarvoor moeten zij eerst hun 
boek omdraaien. 
Verder leren de kinderen dat alle plus/erbij en min/eraf sommen in categorieën te 
verdelen zijn. Op deze manier leren de kinderen de sommen steeds sneller uit hun  
hoofd.   
  
We gaan een kerstwens ophangen in een boom aan het hek.  
Denken jullie aan het servies + plastic tas (voorzien van naam) voor het kerstdiner? 
  
Vrijdag is het speelgoedochtend, de kinderen mogen dan speelgoed meenemen.  

Ook graag uw kind een grote tas mee naar school laten nemen. 

 



4  
De menulijsten van de groepen 4 hangen vrijdagochtend op de ramen naast het ka- 
mertje met de uil (in de gemeenschappelijke ruimte in het hoofdgebouw van Het  
Driespan). De kinderen hebben middels een groepsvergadering een heerlijke 
menulijst samengesteld! 
De groepen 4 zijn op zoek naar warmhoudplaatjes voor het kerstdiner.  
Wie maakt ons hier gelukkig mee?!  
 
Tijdens de taallessen hebben de kinderen van groep 4b geleerd wat ingrediënten zijn en wat een 
bereidingswijze is. Dani vond een recept van een honingtaart en heeft deze vervolgens geheel volgens 
recept thuis gebakken. En de klas…….die heeft heerlijk van de taart gesmuld. Lekker hoor Dani, dank je 
wel. 
 

5 
Inmiddels hebben we genoeg potjes verzameld om een kerstknutsel te maken. Ook de lijst voor het 
kerstdiner hangt vanaf 13 december op bij de groep.  
Inmiddels zijn de obers/ kelners gekozen voor het kerstdiner. Deze ouders zijn persoonlijk gemaild.  
Naast alle activiteiten rondom kerst werken wij gewoon door. Met rekenen kregen wij van ouders veel 
vragen hoe digitaal klokkijken het beste aangeboden kan worden. We oefenen het  
regelmatig in de klas, maar mocht u thuis willen oefenen heel graag!  
Volgende week vrijdag, de laatste schooldag voor de kerstvakantie, mogen de kinderen 
speelgoed meenemen. Denk hierbij aan een gezelschapsspelletje o.i.d. Deze dag is er  
een continurooster, dus graag een lunchpakketje mee. 
 
Groep 5B  heeft gewoon zwemles! 
 

6 
Extra oefenen in de vakantie kan nooit kwaad. In de app en op de website staan bij  
groep 6a oefensites voor rekenen en spelling. De kinderen hebben al uitleg gekregen 
hoe het werkt. Mochten er verder nog vragen zijn, kunt u altijd contact opnemen met 
de groepsleerkrachten.  
 

7  

De leerlingen van de groepen 7 hebben allemaal hun glazen potje versierd en zijn de andere 
kerstversieringen steeds mooier aan het maken.  
 
Vrijdag hangt de lijst voor het kerstdiner op de deur. De kinderen hebben allemaal 
hierover vergaderd en tevens zijn er al heel veel aanmeldingen om ober te mogen 
zijn tijdens het kerstdiner. Vrijdag maken we deze ouders bekend.  
 
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                                    
Vanaf vrijdag 13 december hangt de menulijst voor het kerstdiner op de klassendeur. Uw kind kan zelf 
zijn/haar naam invullen op de lijst. Er is wel tegen de kinderen gezegd dat ze met ouders overlegd moeten 
hebben over het te maken/kopen gerecht. 
 
Op maandag 16 december mag groep 8B tijdens de gymles in kerststijl komen. Denk aan 
kerstsokken, kerstmuts, een kersttrui of een andere creatie. Let op! Er gaat wel gezweet  
worden. Het is geen verplichting, maar als je het leuk vindt…. 
 
Op donderdag 19 december is het kerstdiner. Denkt u op de ochtend aan het meegeven van bord, bestek 
en beker voorzien van naam? Graag in een (plastic) tas. 
 
Vrijdag 20 december is de laatste schooldag voor de vakantie. Deze dag is er een continurooster, dus graag 
een lunchpakketje mee. Tevens is het deze dag spelletjesdag. We gaan er een leuke en gezellige dag van 
maken. 
 
Een groep 8-er zegt, tijdens het lopen naar de kerstboom op het plein met groep 2-ers: “Juf, ik voel me ook 
een keer groot.” 

  


