
 

 

 

 
Aankomst school en pleinwacht 
Vanaf maandag 28 september kunnen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 wanneer zij aankomen 
bij school, hun fiets wegbrengen en wachten op het schoolplein. Het is niet de bedoeling dat 
leerlingen vroeger naar school komen om te spelen op het plein, maar met het oog op de veiligheid 
en een betere doorstroom zijn de hekken open en zijn er vanaf 8.30 uur leerkrachten op het plein die 
toezichthouden. Bij de eerste bel om 8.35 uur gaan de schooldeuren open en kunnen de leerlingen in 
de groepen 5 t/m 8 zelfstandig naar de klas, zodat we om 8.45 uur met de lessen kunnen beginnen. 
 
In de middag geldt dat leerkrachten toezichthouden vanaf 13.15 uur. Omdat de leerlingen die tussen 
de middag gebruik maken van de tussenschoolse opvang nog op het plein zijn, moeten de leerlingen 
in de middag wel wachten tot het hek opengaat om 13.15 uur. Vanaf 13.20 uur kunnen de leerlingen 
zelfstandig naar de klas gaan, zodat we om 13.30 uur met de lessen kunnen beginnen.  
 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 verzamelen vanaf 8.35 uur en vanaf 13.20 uur op het plein bij 
de eigen juf of meester. Zij gaan met elkaar naar binnen. Voor de groepen 1 t/m 4 is er dus geen 
wijziging.  
 
Kinderboekenweek 
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek! 
Hier doen wij op school ieder jaar enthousiast aan 
mee. Doen jullie thuis ook mee? Iedere dag 
(voor)lezen is heel belangrijk, maar vooral ook heel 
erg leuk! 
Het thema van dit jaar is ‘En toen….?’ Tijdens deze boekenweek gaan we terug in de tijd! 
Er zal in alle groepen vooral veel aandacht besteed worden aan boeken, lezen en voorlezen.  
 
Helaas kan de kijkavond met boekenmarkt van de plaatselijke boekhandel, die dit jaar op 29 
september gepland stond, niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen.  
 
Algemene ouderavond in aangepaste vorm 
Op dinsdag 6 oktober is de jaarlijkse Algemene Ouderavond (AOV). I.v.m. de coronamaatregelen is er 
i.p.v. de normale vergadering, een digitaal vragenuur op basis van vooraf gestelde vragen op de 
vergaderstukken. Deze stukken ontvangt iedereen maandag via de mail. Hierin stellen de huidige en 
kandidaatleden zich voor en geven we meer uitleg over de plannen voor dit jaar. Ook ontvangt u dan 
de stukken van de medezeggenschapsraad en volgt meer informatie over het verloop van deze 
vergadering.  
 
Bericht van de ouderraad  
Zoals we vorige week schreven zoekt de ouderraad van Het Driespan 4 nieuwe leden. Wij zijn heel 
blij te kunnen melden dat we inmiddels zelfs 5 enthousiaste, capabele mensen hebben gevonden die 
onze groep willen versterken. We hebben ervoor gekozen met alle 5 te willen gaan samenwerken, 
aangezien alle hulp welkom is. Zeker dit jaar.  
 
Tussenschoolse opvang 
Wanneer kinderen tussen de middag op school eten is het handig als de namen op de bekers en 
lunchtrommels staan. Wilt u de namen van uw kind(eren) hierop schrijven? 
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School op Seef Schoolbrengweek  
Van 14 t/m 18 september was het schoolbrengweek. Iedere klas heeft geturfd hoeveel kinderen er 
met de fiets, lopend of toch met de auto gekomen zijn. We zijn erg tevreden met de uitkomsten, er 
waren zelfs klassen waar, op sommige dagen, iedereen lopend of met de fiets was… Wat goed! We 
hopen dat jullie de rest van het schooljaar ook zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school 
komen. 
 
Nieuws uit de groepen 

1  
In de groepen 1 was er iets raars aan de hand afgelopen week. Er lag ineens een ei in de 
klas! We hebben met de kinderen het ei bekeken en het gehad over dieren die uit een 
ei komen. Donderdagochtend was het ei open en er gingen sporen naar de gang en het 
raam....de kinderen zijn ervan overtuigd dat het sporen zijn van een dinosaurus.  
 
Vanaf nu gaan we in de klassen werken over dinosaurussen, maar we gaan bijvoorbeeld 
ook leren over wat een archeoloog is. Dit sluit meteen mooi aan op het thema van de 
Kinderboekenweek ‘En toen…?’ Misschien zijn er nog kinderen die thuis boeken hebben 
over dinosaurussen of de archeoloog. Deze mogen zij dan meenemen naar school, 
graag voorzien van naam! 

2 
Wat spannend…maandag lag er ineens een ei in de klas! We wisten niet van wie het ei 
was en waar het vandaan kwam. We leerden welke dieren er uit een ei komen en hebben 
verschillende soorten eieren met elkaar vergeleken. Het leek wel het meest op een ei van 
een dinosaurus!  

Donderdag was het ei ineens open. We konden geen dier 
meer vinden, maar er gingen wel sporen naar buiten en er 
lag een foto in de klas….de staart van een dinosaurus glipte 
door de heg! 
Vanaf nu gaan we in de klassen werken over dinosaurussen, maar we gaan 
bijvoorbeeld ook leren over wat een archeoloog is. Dit sluit meteen mooi aan op 
het thema van de Kinderboekenweek ‘En toen…?’ 

 
Afgelopen maandag was onze gymjuf Bernice afwezig en werd zij vervangen door een echte judo-meester. De 
kinderen hebben kennis gemaakt met deze sport. Zo leerden ze de term ‘Hajime’(start) en ‘Mate’(stop).  

3  
Wat wordt er toch hard gewerkt in groep 3! We zijn alweer aan het einde van kern 1 gekomen. En het ziet erg 
gezellig uit, want er hangen allemaal leuke apenkoppen in de klas.  
 
Komende rekenlessen gaan we verder met de getallenlijn en het splitsen van getallen tot 10.  
 
We hebben de gezamenlijk gemaakte afspraken over de klas allemaal ondertekend en opgehangen op ons 
prikbord. We gaan ons hier samen aan houden.  
 
De eerste weken hebben juf Marieke, juf Simone en soms meester Albert het ziekteverlof van juf Diana 
ingevuld. Voor de komende periode hebben we hiervoor een andere oplossing. Afgelopen week heeft juf 
Natascha de Jong kennisgemaakt met de leerlingen in de groepen 3. Juf Natascha zal de komende weken op 
donderdag in groep 3A zijn en op woensdag in groep 3B. Op de andere dagen zijn juf Marieke in groep 3A en 
juf Simone in groep 3B. 



4  
Volgende week starten we met de Kinderboekenweek. We gaan met de Kinderboekenweek terug in de tijd. 
De kinderen mogen iets meenemen van vroeger, zodat we het kunnen tentoonstellen in de klas. Verder zijn 
we ook het lied “En Toen” met het daarbij behorende dansje aan het oefenen. 
 
Groep 4a heeft op vrijdag 2 oktober een zwemles waarbij de kinderen gekleed  
moeten zwemmen en groep 4B heeft deze les op dinsdag 29 september. 

5  
Volgende week starten we met de Kinderboekenweek. We gaan met de Kinderboekenweek terug in de tijd. 
De kinderen mogen iets meenemen van vroeger, zodat we het kunnen tentoonstellen in de klas. Verder zijn 
we ook het lied “En Toen” met het daarbij behorende dansje aan het oefenen. 
 
Er wordt volop geoefend met de tafels! Ga zo door! De tafel van 7 en natuurlijk  
de andere tafels mogen worden opgezegd in de klas voor het tafelpaspoort.  

6 
Afgelopen woensdag moesten de kinderen een plattegrond maken bij een bouwwerk. Hoe leuk is het dan als 
je eerst het gebouw echt maakt met blokken. 

                                              
 
Woensdag start de Kinderboekenweek, het onderwerp is ‘En toen’.  
Op maandagmiddag 5 oktober komt schrijfster Mirjam Mous in de groepen 6 voorlezen uit eigen werk.  
 
Omdat het thema met ‘geschiedenis’ en ‘vroeger’ te maken heeft lijkt het ons leuk om babyfoto’s te 
verzamelen en deze op te hangen in de klas. Deze mogen gemaild worden naar de leerkrachten van de 
groepen 6. Ook mogen de kinderen voorwerpen meenemen die te maken hebben met ‘vroeger’. 

7 
Deze week begint de Kinderboekenweek met het thema “En toen...”. We gaan deze week o.a. aandacht 
besteden aan de boeken die de juffen vroeger gelezen hebben! Wie weet kan u thuis ook wel een leuk 
jeugdboek vinden?  
 
In de afgelopen week hebben we aandacht besteed aan ‘De week tegen Pesten’. Op school  
hebben we afleveringen gezien van ”De Plaagmuur”. In het programma ”De Plaagmuur”  
wordt er in de klas aandacht besteed aan een veilige sfeer en gezelligheid in de groep.  
Vanaf volgende week zal er in groep 7B ook een brievenbus hangen, waarin alles gedeeld  
kan worden (met naam of anoniem). Op vrijdag zal de juf dan de post bekijken en mogelijk 
bespreken met de kinderen.  Zo zorgen we met z’n allen voor een gezellige klas en fijne sfeer!  

8  

Afgelopen woensdag is de Kinderpostzegelactie weer gestart! We horen al enthousiaste verhalen van 
kinderen die druk bezig zijn met verkopen via de app of het bestelformulier. Wij stimuleren vooral binnen de 



familie- en kennissenkring te verkopen. De bestelbox moet uiterlijk woensdag 30 september bij de leerkracht 
zijn ingeleverd. 
 
Afgelopen week hebben we aandacht besteed aan ‘De week tegen het Pesten’. Hierdoor wordt er aandacht 
besteed aan het pedagogisch klimaat (fijne sfeer) in de klas. Sowieso staat dat punt hoog op de agenda in 
beide groepen 8. In groep 8A komt er een brievenbus (gevoelensdoos) in de klas. Hierin kunnen de kinderen 
een briefje stoppen over dingen die in de klas gebeuren of wat ze graag kwijt willen aan de juf of elkaar. Ook 
zal er aandacht zijn voor ‘Meidenvenijn’.   
 
 
 

 

 

 
 


