
  

 

 

 
Het Nationaal Schoolontbijt 
Op vrijdag 6 november deed Het Driespan mee aan Het Nationaal Schoolontbijt.  
Brood, krentenbollen, verschillend beleg en wat te drinken werden geserveerd in 
alle groepen, waarbij de leerlingen gezellig met elkaar aan vrolijk, gedekte tafels  
zaten. 
Voor de leerlingen in de onder,- en middenbouw zat er een (voor-)leesboekje bij  
het ontbijtpakket en de leerlingen in de bovenbouw kregen naast een lekker  
ontbijt een puzzelboekje. 
Het was een gezellige en gezonde start van de dag! 
 
 
Geen schoolzwemmen, wel gym 
In verband met de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus, zijn er vanaf deze week 
voorlopig geen schoolzwemlessen voor de leerlingen van de groepen 4 en 5. Ouders van de 
leerlingen van deze groepen hebben hierover een aparte mail ontvangen.  
De gymlessen voor alle groepen gaan wel door. 
 
 
Spreekavond digitaal 
Op 17 november 2020 staat de spreekavond op de planning. Omdat ouders niet fysiek aanwezig 
mogen zijn op school worden deze gesprekken zoveel mogelijk via Microsoft Teams gevoerd. U 
ontvangt hierover binnenkort meer informatie en een uitnodiging van de leerkracht(en). 
 
 
Bericht van de leerlingenraad en ouderraad 
Tijdens de vergadering van de leerlingenraad werd op initiatief van de leerlingen 
een goed doel gepresenteerd. Daarna heeft de leerlingenraad van Het Driespan,  
de ouderraad gemaild en aan de leden van de OR gevraagd om ze te helpen met  
een sponsoractie. FC Binnenmaas heeft afgelopen periode namelijk een sponsor- 
actie geleid om producten te verzamelen voor de Voedselbank Hoeksche Waard.  
Aangezien deze actie eindigt heeft de leerlingenraad bedacht om dit verder op  
te pakken. Dit idee hebben ze inmiddels in alle klassen besproken.  
De leerlingenraad heeft de OR gevraagd op organisatorisch vlak te helpen met  
deze actie. Dat doen wij uiteraard graag.  
Komende week kunt u een brief van de leerlingenraad verwachten met meer  
informatie over deze actie.  
 
 
TSO medewerkers gezocht!  
Bent u die enthousiaste vrijwilliger die graag met kinderen werkt? 
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken voor de tussenschoolse opvang op Het Driespan in Puttershoek. 
U wordt er nog voor betaald ook: €10,- netto per lunchmoment*. Eigen (klein)kinderen die leerling 
zijn op Het Driespan mogen kosteloos mee op uw werkdagen. 
Bent u flexibel inzetbaar tijdens het lunchmoment? Dan zijn wij op zoek naar u! 
Interesse? Stuur een e-mail naar info@stichtingdetafelvan.nl . Dan nemen we snel contact met u op. 
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Nieuws uit de groepen 

1  
De groepen 1 werken volgende week voor het laatst aan het thema herfst  
en het weer. Dit is altijd een leuk en leerzaam thema voor de kleuters. Zo  
hebben we boeken over spinnen en egels voorgelezen in de klas, maar ook  
geleerd over de regen en alle verschillende soorten weer. De kinderen heb- 
ben diverse knutselopdrachten en schilderijen gemaakt, passend bij het  
thema herfst en het weer.  
Volgende week begint ook het Sinterklaasjournaal, waar wij iedere dag  
naar zullen kijken. De spannende tijd breekt nu toch echt bijna aan.... 
 

2  

Er wordt in de groepen 2 hard gewerkt rondom het thema herfst. Het 
boek ‘Fiet wil rennen’ staat deze weken centraal. Hierin lazen we dat Fiet 
van rennen houdt, maar op een stormachtige dag maar niet vooruitkomt 
door de wind. Uiteindelijk is ze zo boos, dat ze zich omdraait en…vooruit 
schiet!  
Maandag stormde het ook in Puttershoek en dit was een mooi moment 
om te ervaren wat Fiet in het boek ook ervaarde. We namen een stukje 
krant mee naar buiten en ontdekten ook wat er met de krant gebeurde 
als je met de wind mee liep en wat er gebeurde als je tegen de wind in 
liep.  
Van dit prentenboek is online een prachtig digitaal prentenboek te vinden via de volgende link:  
https://youtu.be/85sRsooIfik Misschien kunnen de kinderen het thuis ook nog eens bekijken! 
Ook volgende week werken we nog over het thema herfst, maar zullen we ook elke dag het 
Sinterklaasjournaal gaan kijken….spannend! 
 

3  
Afgelopen week leerden wij het woordje ijs in de klas. We kunnen nu allemaal ijs 
lezen en schrijven, maar ook…..eten. Want ja…. daar hoorde natuurlijk een lekker 
ijsje bij!  
 
Wij lezen en rekenen niet alleen in de klas, maar ook buiten op het schoolplein. 
Elke week gaan de kinderen in een klein groepje met juf Erika mee naar buiten. Ze 
doen daar een rekenspel en een leesspel.  We hebben daar woordjes gelezen die 
we op de hinkelbaan moesten springen. En de kinderen zijn druk in de weer 
geweest met buurgetallen. Wat een fijne onderbreking van de dag! 
 
Komende week mogen alle kinderen weer aan de juf laten horen hoe goed ze al 
kunnen lezen. We sluiten kern 3 af en beginnen donderdag met kern 4. 
 

4  
We zijn in de groepen 4 druk bezig geweest met de tafel van 2 en 10.  
Veel kinderen hebben 1 of beide tafels al opgezegd en gehaald.  
Blijf wel goed oefenen, ook als je een tafel hebt gehaald, want de tafels komen het hele  
schooljaar terug. 
 

https://youtu.be/85sRsooIfik


5  
De eerste week na de herfstvakantie zit er weer op! Het was gelijk een  
drukke week met toetsen voor rekenen, spellingdictee en taal. Met rekenen 
wordt ook ieder blok de tafels getoetst. Een aantal leerlingen is goed vooruit- 
gegaan. Blijf oefenen! 
 
Naast al dat harde werken doen we ook leuke dingen in de klas. Zo hebben  
we deze week in groep 5A een “Een vos in het herfstbos” getekend.  
Wat een kunstenaars zitten er in groep 5A! En dat terwijl je alleen maar lijntjes 
mocht tekenen met een zwart potlood.  
 
Ook in groep 5B zitten we niet stil...  
Met kranten en zwarte stiften maakten we mooi creaties!  
 
Op de afbeeldingen ziet u de resultaten!        
 

6 
We zijn begonnen om de kinderen zich meer bewust te laten maken van hun prestaties. De kinderen schatten 
in hoe ze een toets hebben gemaakt en geven op hun doelenlijst aan welk cijfer zij denken gehaald te hebben. 
Per toets kunnen ze als groep een bloem verdienen; bij 5 bloemen volgt er een beloning. 
 
Vanaf 23 november starten in de groepen 6 de boekbesprekingen. De kinderen weten in- 
middels op welke dag hun boekbespreking is en hebben een formulier meegekregen waarop  
gelet wordt.  
 

7 
De afgelopen week hebben we weer veel toetsen gehad, maar wat hebben we het goed gedaan! 
We merken in de klas dat iedereen gefocust is op groep 7 en ervoor wil gaan! Super!  
 
Vanaf volgende week zullen de boekbesprekingen in groep 7B starten. De data van deze boek- 
besprekingen hangen in de klas, maar hebben de kinderen ook in hun agenda’s moeten schrijven.  
Succes met voorbereiden allemaal!  
 
Ook zal aanstaande donderdag 12 november Bureau HALT langskomen voor een voorlichting over 
groepsdruk. In deze voorlichting krijgen we adviezen, maar kunnen we ook praten over wat ons misschien wel 
is overkomen. Volgende week zal u de ervaringen lezen in de weekbrief! 
 

8  

In groep 8A moesten we deze week starten met het nieuwe thema van Natuniek. De lessen gaan over 
processen (welke stappen worden gedaan om tot het eindproduct te komen), input (wat gaat erin) en output 
(wat komt eruit). Hoe leuk is het dan, dat je dit zelf mag ervaren.  
Enthousiast gingen de kinderen aan de slag met tosti’s bakken, spiesjes maken en cake versieren.  
Als het goed is, weten de kinderen nu alles over input, (deel)proces en output. EN het was nog lekker ook, 

toch?!       

De foto’s zijn hieronder te zien:  
 



         
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


