
 

 

 

 
Kinderboekenweek 
Woensdag 30 september is de Kinderboekenweek goed van start gegaan. Het  
liedje van Kinderen voor Kinderen dat speciaal voor de Kinderboekenweek ge- 
maakt is, klonk al over het plein toen de kinderen aankwamen. In alle klassen is  
heerlijk (voor)gelezen en aandacht besteed aan het thema van dit jaar: en toen?  
Ook verscheen er op school nog een Albertosaurus… Hij had voor iedere groep  
een boek bij zich als cadeau. De komende week gaan we lekker door met lezen.  
Doen jullie thuis ook mee? 
 
Verkiezingen leerlingenraad 
Op vrijdag 9 oktober mogen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 naar de stembus. Zij mogen hun 
stem uitbrengen op een klasgenoot die zich kandidaat gesteld heeft voor een plaats in de 
leerlingenraad. Per groep gaat de leerling met de meeste stemmen, de klas vertegenwoordigen 
tijdens de vergaderingen. Wij wensen alle kandidaten veel succes! 
 
Afscheid Evelyn Sint Nicolaas als lid van de ouderraad 
Aankomende week nemen we tijdens de vergadering van de ouderraad officieel  
afscheid van Evelyn Sint Nicolaas als OR-lid. Zij is sinds 2006 (!!) actief geweest in  
de ouderraad. Wij willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet en de jarenlange, 
fijne samenwerking! Bedankt! 
 
Verkiezingen MR 
Voor de oudergeleding in de MR zoeken wij een enthousiast persoon die Marieke  
Kappetein gaat opvolgen. Marieke heeft een aantal jaar in de MR en GMR gezeten 
om onze school te vertegenwoordigen. We willen Marieke hartelijk bedanken  
voor haar positieve bijdrage!  In de andere bijlagen in de mail van deze weekbrief 
vindt u verdere informatie.   
 
Lege batterijen 
De batterijenbak is weer geleegd en er zat 78,5 kilo in! We zijn dus goed bezig met elkaar. Nu ouders 
niet de school in komen, is het misschien handig om ze in een zakje mee te geven aan de kinderen. 
Dan zorgen wij dat ze in de bak terechtkomen. En als in het zakje ook een papiertje met adres zit dan 
maak je kans op een prijs. Kijk voor meer info eens op www.stibat.nl  
 
Nieuws uit de groepen 

1  
Het thema Dinosaurussen is echt erg leuk! De kinderen weten er ook al 
best veel van. Horen jullie thuis ook al die namen voorbijkomen? 
Triceratops, Velociraptor…. alsof ‘t niets is. ‘En toen… ‘ begon 
woensdag ook nog de Kinderboekenweek.  In alle kleutergroepen was 
een ‘echte’ archeoloog om te vertellen over zijn/haar werk. En liep er 

nu ook een Dino door de school? Een Albertosaurus leek het wel      . 

Voor iedere groep had hij een leuk boek bij zich. We gaan de komende 
tijd dan ook lekker veel boeken lezen in de klas.  
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Er komen zo langzamerhand weer nieuwe kinderen wennen. In groep 1a is dat Lauren en in groep 1b zijn dat 
Jazzley en Liv. We wensen deze kinderen een fijne tijd toe op onze school.  
 

2 
We werken en leren heel veel over het nieuwe thema: dinosaurussen.  
In de zandtafel kunnen de kinderen botten zoeken van dinosaurussen en als een 
echte archeoloog met een kwastje schoonmaken.  
Bij de bouwhoek worden vulkanen gebouwd en er wordt aan de speeltafel met 
de dino’s gespeeld. In de ontdekhoek kunnen de kinderen zien hoe het skelet van 
de dino verschijnt wanneer je deze op de lichtbak legt.  
Ook lezen we heel veel boeken over dinosaurussen, het is tenslotte 
ook….Kinderboekenweek! 
Van de Albertosaurus ontvingen we mooie, nieuwe boeken voor in de klas.  
De komende week staat de letter t (spreek uit als ‘t’ en niet als ‘tééé) centraal.  
  

3  
Alle kinderen van groep 3 kunnen als het goed is nu ook thuis het spel van Zoem de bij spelen.  
Mocht u hiervoor geen inlogcode hebben ontvangen, stuur ons dan even een mail. Voor groep 3A 
marieke@obs-driespan.nl en voor groep 3B simone@obs-driespan.nl  
 
We zijn alweer druk bezig met kern 2. Komende week leren we de letter t, ee en b lezen, maar ook direct in 
mooie schrijfletters schrijven. In de mail die wij hebben gestuurd, kunt u meer lezen over kern 2. 
 

4  
En toen...? Hoera, de kinderenboekenweek is gestart! De Albertosaurus kwam ons 
woensdagochtend een mooi boek voor in de klas brengen. Groep 4A heeft ‘De 
rampzalige reis van Ellie en Nellie’ gekregen en groep 4B heeft ‘De hele erge Ellie en nare 
Nellie’ gekregen. We smullen van de verhalen over deze verschrikkelijke tweeling!  
Omdat het over vroeger gaat, zouden wij het leuk vinden om van alle kinderen een 
babyfoto te ontvangen via onze mail.  
Ook mogen de kinderen nog spulletjes van vroeger meenemen voor onze 
tentoonstelling.  

5  
De Kinderboekenweek is in volle gang. Het thema “En toen...” leeft heel erg onder de kinderen. Er wordt van 
alles verzameld van vroeger en meegenomen naar school. Wat is het leuk om over deze voorwerpen met 
elkaar te praten. Ook het lied wordt veel gezongen en het dansje kunnen 
 we dromen. Even lekker dansen en zingen is fijn, tussen de lessen door,  
want deze week hadden we veel toetsen.  
Wat zijn we trots op de kinderen dat ze zo hard werken.  
 
Inmiddels hebben we de afspraken die we hebben gemaakt met “De  
Vreedzame School” allemaal ondertekend met onze eigen handtekening.   
Zo voelt iedereen zich fijn in de groep. 
 
Willen alle kinderen een schoenendoos meenemen? We willen hiermee gaan knutselen volgende week! 
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6 
Groep 6b 
Wat leuk dat er al zoveel babyfoto’s binnen zijn gekomen. Maandag staat de ‘raad wie is het’ quiz op de 
planning. Als je nog geen foto hebt gestuurd, doe dit dan nog voor maandag. 
 
Maandagmiddag komt ook de schrijfster Mirjam Mous bij ons op bezoek.  
 
Eindelijk ging deze week voor het eerst het huiswerk mee naar huis! Op de website, onder het kopje 
huiswerk, staat zowel het maakwerk als het leerwerk. Ook staat hier wat de eisen zijn van de tafeldiploma’s. 
Ik zou graag ook willen beginnen met het halen van de tafeldiploma’s van groep 4 en groep 5. Met de 
kinderen ga ik afspraken maken om deze na schooltijd te gaan proberen.  
 

7 
Beide groepen 7 zijn de afgelopen week hard bezig geweest met het herhalen van de dingen die we in de 
eerste weken van groep 7 geleerd hebben! Van oppervlakte berekenen naar het schrijven van een zin in de 
directe rede, we kunnen het allemaal! 
 
Daarnaast zijn de oefenbladen voor de eerste Engelse toets uitgedeeld. Het is belangrijk 
om te weten dat de kinderen de Engelse woorden niet letterlijk hoeven te weten! Er 
wordt vooral gekeken of de kinderen de woorden kunnen toepassen.  
Denk aan: “Jelle has a test, he is very ...”. De leerlingen hebben dan de keuze uit: a. 
Nervous / b. Patient / c. Helpful. De kinderen moeten dan A aankruisen.  
 
Voorleeswedstrijd  
Binnenkort starten in de groepen 7 en 8 de voorrondes van de voorleeswedstrijd. Uit iedere klas komen 2 
groepswinnaars die gaan strijden tijdens de schoolfinale op 27 november. De jury zal dan de 
voorleeskampioen van Het Driespan kiezen die ons mag gaan vertegenwoordigen tijdens de regionale 
wedstrijd. We maken er een leuk leesfeest van! 

8  

De groepen 8 hebben de smaak van het leren alweer goed te pakken. 
Ze hebben flink wat toetsen achter de rug. De kinderen zijn dan ook hard aan het werk. 
Ook zijn ze in de weer geweest met de kinderpostzegels; er is behoorlijk wat verkocht. 
In groep 8B hebben de kinderen genoten van een eng en spannend verhaal over de minotaurus van Minos!  
 
Voorleeswedstrijd  
Binnenkort starten in de groepen 7 en 8 de voorrondes van de voorlees- 
wedstrijd. Uit iedere klas komen 2 groepswinnaars die gaan strijden tijdens 
de schoolfinale op 27 november. De jury zal dan de voorleeskampioen van  
Het Driespan kiezen die ons mag gaan vertegenwoordigen tijdens de regio- 
nale wedstrijd. We maken er een leuk leesfeest van! 

 

 

 
 


