
  

 

 

 
Schoen zetten 
We hebben begrepen van Sinterklaas dat ook dit jaar alle kinderen van  
Het Driespan hun schoen mogen zetten op school. Neem daarom allemaal  
op donderdag 26 november een extra schoen mee naar school. 
Zou er iets in zitten de volgende dag? 
 
Sintsfeer 
Sinterklaas en pieten zijn ook dit jaar weer meer dan welkom.  
De ouderraad heeft weer flink uitgepakt (en ingepakt). De school is in  
‘sintsfeer’ gebracht. Samen met de spullen voor de voedselbank is het 
‘sinterklaaspodium’ weer helemaal af. Complimenten voor de ouderraad! 
 
Scoren voor de voedselbank 
Beste allemaal, 
Er zijn deze week al meer 130 producten op school gebracht voor de voedselbank. De eerste kratten 
zijn gevuld, maar er kan natuurlijk nog meer bij op het mooie podium… Denk bijvoorbeeld aan: 
crackers, pakken rijst, blikken knakworst, blikken soep, kristalsuiker, koffiepads, maar ook 
bijvoorbeeld shampoo, billendoekjes, tandpasta, etc. Graag lang houdbare producten en wat lekkers, 
of feestelijke sint- en kerstproducten, zoals chocolaatjes voor de feestdagen zijn ook welkom. 
Groeten van de leerlingenraad 
 
MR vergadering 
Op maandag 23 november om 19.00 uur vergadert de medezeggenschapsraad. 
 
Schoolfruit 
Net als eerdere jaren krijgen we de komende maanden weer fruit op school! In de periode van 
november t/m april is er wekelijks op woensdag, donderdag en vrijdag voor alle kinderen groente of 
fruit tijdens de pauze. Wij zullen u in de weekbrief informeren over het aanbod dat per week 
verschilt. U kunt het aanbod ook zelf bekijken op:   
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2020-2021/De-wekelijkse-levering/Gebr.-Van-
Aarle-B.V..htm  

woensdag komkommer 

donderdag  mandarijn 

vrijdag  appel 

 
Nieuws uit de groepen 

1  
In de kleutergroepen is het thema Sinterklaas weer van start gegaan. In de 
groepen 1 maken we momenteel verlanglijstjes, bouwen we een stoom- 
boot in de bouwhoek en zijn we in de weer met de letter S.  
We hebben woensdag een leuke sinterklaasbingo gespeeld in de klas met 
Sinterklaas. Wat knap dat de kinderen uit groep 1 dat al kunnen!  
 
In groep 1A zijn Elsa en Bo aan het wennen. Wij wensen hen een fijne tijd 
toe op Het Driespan! 
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2  

Gelukkig! Sinterklaas is ook in dit bijzondere jaar weer in ons land 
aangekomen. In de kleutergroepen betekent dit dat er weer naar 
hartenlust gespeeld kan worden in de Sinterklaashoeken: we hebben 
een echte pietenbakkerij op de gang, in de bouwhoek bouwen de 
kinderen de stoomboot van Sinterklaas, ze kunnen verlanglijstjes 
knippen en plakken en in het Sinterklaashuis spelen.  
Woensdag kregen we ineens een video van Sinterklaas: omdat hij dit 
jaar thuiswerkt, verveelde hij zich erg. Hij had zin in een spelletje 
Bingo met ons! De pieten hadden een bingoblok verstopt in onze 
klassen en toen we die gevonden hadden, hebben we Bingo gespeeld 
via Teams. Erg leuk! 
De letter S (spreek uit als ssssss) staat nu centraal.  

3  
Deze week sluiten we kern 4 af. Alle kinderen mogen weer aan de juf laten 
 horen hoe goed ze al kunnen lezen. Op de gang bij groep 3 is een sinterklaashoek.  
Hier kunnen de kinderen een poppenkastvoorstelling geven met handpoppen van sint, 
piet en Ozosnel. Er worden verlanglijstjes geschreven en woordjes gemaakt met  
de Beebot. Ook de klassen komen steeds meer in sinterklaasstemming.  
Bij de lessen van De Vreedzame School leren we het verschil tussen ruzie en een conflict. 
Aap en Tijger kunnen dit heel goed aan de kinderen uitleggen. 

4  
Tijdens de spreekavond hebben we regelmatig de vraag gekregen of ouders op de hoogte gebracht kunnen 
worden van de lesstof waar we momenteel in onze groepen mee bezig zijn. Hier willen wij graag gehoor aan 
geven. We zullen per week laten weten wat we de komende week gaan behandelen. 
En wat fijn dat we weer even contact met jullie konden hebben. Het ging prima via Teams, maar hopelijk 
kunnen we elkaar in de nabije toekomst weer ‘live’ spreken.  
 
Rekenen: plus- en minsommen over het tiental, sprongen van 10 op de getallenlijn, de tafels van 2, 5 en 10 en 
digitale klok hele uren en halve uren (24 uur).  
Taal: we zijn druk aan het oefenen voor de toets met de woorden voor woordenschat, de lidwoorden, de 
werkwoorden, de zelfstandige naamwoorden en de bijvoeglijke naamwoorden. Ook oefenen we 
samenstellingen, bijv. ligstoel. Welk gedeelte komt van een werkwoord? (Dat is lig.)  
Spelling: tong, bank, trein, ijs, beer, boor en deur.  
 
De Sinterklaassfeer zit er al goed in bij de kinderen. We kijken iedere pauze gezellig naar het 
Sinterklaasjournaal en er komen zelfs verklede Sinterklazen en pieterbazen naar school! 
 

5  
Deze week worden de oudergesprekken afgerond! Wat een fijne gesprekken hebben we gevoerd. Het ging 
prima via Teams! 
 
Het is een spannende tijd! Maandag hebben we lootjes getrokken en sommige kinderen zijn al aan de slag 
gegaan met hun surprise. Het is soms wel lastig om niet te vertellen voor wie je een surprise gaat maken. We 
hopen dat er op 4 december mooie surprises en gedichten op school uitgepakt en voorgelezen zullen worden. 
Volgende week donderdag 26 november mogen alle kinderen hun schoen zetten. We wachten geduldig af of 
er vrijdag iets in zit. 
 



Naast alle Sintactiviteiten wordt er ook hard gewerkt. 
Met spelling zijn we deze week aan het werk geweest met ij-en ei-woorden. Door middel van 
het ei-verhaal leren we de ei-woorden kennen en weten we ook gelijk de ij-woorden. Je kunt 
ze alleen maar uit je hoofd leren. Wat betreft taal hebben we geleerd wat trappen van 
vergelijking zijn (groot-groter-grootst). Ook met rekenen hebben we weer nieuwe dingen 
geleerd zoals de tafel van 9. Daarnaast leerden we ook een som uit een verhaal te halen en 

maakten we kennis met omtrek en oppervlakte. 

6 
Wat fijn dat we via teams toch met elkaar konden spreken afgelopen week! 
 
Donderdag 26 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Vanaf woensdag mogen  
de kinderen een schoen meenemen, graag voorzien van naam. Hopelijk zijn de kinderen het  
afgelopen jaar lief geweest en vinden we vrijdag iets in onze schoen. 
 
Langzaam worden de klassen omgetoverd in de Sinterklaassfeer. Ook wordt het Sinterklaasjournaal gevolgd. 
 

7  
Deze week zijn de oudergesprekken geweest. Wat was het fijn om jullie weer even te zien en te spreken. 
Hoewel persoonlijk natuurlijk nog fijner is.  
 
Vrijdag is de schoolarts weer langs geweest.  
 
Ook worden de klassen weer langzaam omgetoverd in Sinterklaasklassen en knutselen we  
weer gezellig met Sintmuziek erbij! Ook wordt er elke dag nog trouw naar het Sinterklaas- 
journaal gekeken.   
 
In groep 7A/7B zijn nog steeds veel rapporten niet ingeleverd. Wilt u deze zo spoedig mogelijk inleveren. 
 
Ook zijn we druk bezig om spullen in te zamelen voor de voedselbank.  Hoe meer, hoe beter!!!  
 

8  
Beide groepen 8 hebben de voorlopige adviezen weer besproken tijdens de oudergesprekken. 
Aanstaande donderdag mogen de kinderen hun schoen zetten voor de goedheiligman. 
 
Ook zijn er weer volop proeflessen en doe-dagen vanuit het voortgezet onderwijs. 
Deze week heeft het Wellant op de woensdagmiddag de deuren geopend voor  
kinderen uit de groepen 8. 
 
Afgelopen week heeft groep 8B de voorronde gehouden van de voorleeswedstrijd. 
Komende vrijdag is de schoolfinale. We zijn benieuwd wie ons af mag vaardigen. 
 

 
 

 

 

 


