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Sinterklaas 
In de afgelopen week brachten strooipieten een bezoek aan  
Het Driespan en hebben de rommelpieten in de nacht van  
donderdag op vrijdag goed huisgehouden op onze school.  
Wat kan er gelukkig nog veel doorgaan voor onze leerlingen in  
deze tijd!  
 
Het blijft natuurlijk wel een beetje spannend of wij de Sint wel  
op school kunnen ontvangen, aangezien hij veel ‘thuiswerkt’ van- 
uit zijn kasteel.  De ouders en leerkrachten die het sinterklaasfeest  
organiseren hebben contact gehad met Sinterklaas via Microsoft  
Teams en hebben de Sint uitgenodigd op vrijdag 4 december…  
Zal hij op de uitnodiging ingaan en Het Driespan bezoeken dit jaar?  
We maken er hoe dan ook weer een gezellig Sinterklaasfeest van! 
 
Als Sinterklaas komt zal het wel een beetje anders gaan dan voorgaande jaren. Hij zal dan 
bijvoorbeeld niet op ons plein aankomen. Alle sinterklaasactiviteiten zijn binnen.  
Alle klassen verzamelen op vrijdag 4 december buiten op het schoolplein bij hun leerkracht en lopen 
gezamenlijk de school in.  
Op deze dag zullen er pepernoten uitgedeeld worden en is er gewoon schoolfruit. Graag wel wat te 
drinken meegeven voor de pauze en een vervangende pauzehap als uw kind het schoolfruit niet lust.  
De groepen 5 tot en met 8 hebben een continurooster. Zij moeten een lunch mee naar school nemen 
en zijn om 14.15 uur uit. De groepen 1 tot en met 4 zijn op de normale tijd (12.15 uur) uit. 
 
We willen iedereen nadrukkelijk verzoeken om vrijdag via de kant van de Singel naar school te 
komen, om verwarring te voorkomen met festiviteiten op andere scholen. 
 
Sintbericht van de ouderraad 
Ook dit jaar heeft Sint de hulp van de OR gevraagd. 
We hebben geholpen met het organiseren van activiteiten, dat was gewaagd. 
Ook het versieren van school in sintthema hebben wij mogen doen. 
Door school liggen heel veel pakjes en ook een verloren schoen. 
We hebben de strooipieten rondgeleid door de school en hopen Sint zelf binnenkort te mogen 
ontvangen. 
Ouders wordt verzocht op die dag niet te blijven rondhangen. 
Wij voelen ons zeer vereerd om voor Sinterklaas hand- en spandiensten te hebben verricht.  
De OR hoopt u hiermee weer voldoende te hebben bericht. 
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Voorleeskampioen 
Op vrijdag 27 november was de finale van de voorleeswedstrijd. Alle  
klassenvoorleeskampioenen hebben het geweldig gedaan.  
De jury heeft David uit groep 7 uitgeroepen tot Voorleeskampioen van  
Het Driespan. Gefeliciteerd! 
 
Kerst 
Het duurt nog even maar alvast de vraag of u lege groentenpotjes wilt sparen. Fijn als ze schoon en 

zonder etiket mee naar school komen.       

 
Schoolfruit 
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, maar 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  peer 

 
Nieuws uit de groepen 

1  
 Wat wordt er met veel enthousiasme gespeeld en gewerkt in de groepen 
1. De tekenontwikkeling is ook altijd een feestje deze tijd van het jaar: 
wat maken ze een werk van Sint en de pieten en de stoomboot!  
 
Dinsdag kregen we bezoek van opa Piet. Wat een grapjas was dat! Hij 
kreeg de deur niet open, dacht dat wij alleen maar televisie (digibord) 
keken en de kinderen genoten.  De gym was weer geweldig: de kinderen 
hebben geoefend voor de echte pietengym volgende week dinsdag. Dan 
mogen ze ook in hun pietenoutfitje gaan gymmen als ze dat willen.  
 
We gaan ook nog schoen zetten en de juffen hopen natuurlijk dat de rommelpieten dit jaar even een andere 
school uitkiezen... we gaan het zien! We gaan volgende week ook nog lekker (en leerzaam) kruidnootjes 
bakken.  
 
Aan het eind van dit stukje ook nog een vraag: Heeft u nog lege doosjes? Wij gebruiken ze graag! 
 

2  

Wat een heerlijke Sinterklaasweek hebben we achter de rug! Opa Piet kwam op 
bezoek, we speelden nog een keer bingo met Sinterklaas, we mochten onze schoen 
zetten èn we hebben geoefend met pietengym! Gymjuf Bernice heeft ons verteld dat 
we volgende week èchte pietengym gaan doen en dat we dan ons pietenpakje en/of 
pietenmuts op mogen doen! 
 
We hebben nu, naast de S(sssss) van Sinterklaas ook de P van Piet (spreek uit als 
‘puh’) centraal staan in de klas. Volgende week gaan we nog kruidnootjes bakken en 
kijken we uit naar de komst van Sinterklaas natuurlijk! 
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3  
Wat kennen we al veel letters! Maandag starten we al met 
kern 5.  
 
Tijdens de rekenlessen gaan we verder met de splitsingen 
en sommen tot en met 10. 
 
Tussen het harde werken door spelen we af en toe een  
gezellig spelletje bingo met Sinterklaas. 
Maandag hebben we pietengym. De kinderen mogen een  
pietenpakje/sintpakje meenemen. 
 

4  
Wat werden we afgelopen dinsdag verrast! Stond daar ineens Piet voor het raam, die bij ons op bezoek 
kwam! Het was een gezellige onderbreking en ook had hij een lekkere verrassing voor ons bij zich! 
 
Rekenen:  
We oefenen plus- en minsommen over het tiental, sprongen van 10 op de getallenlijn (vooruit en achteruit), 
de tafels van 2, 5 en 10 en digitale klok hele uren en halve uren (24 uur).  Ook oefenen we met de 
jaarkalender. 
Taal:  
Ook deze week zijn we weer 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.  
 
We besteden deze periode aandacht aan de afspraak “We zijn aardig voor elkaar”. 

5  
Wat een gezellige week was het weer!  
Afgelopen dinsdag kwam Piet in de klas op bezoek. Hij maakte er echt een feestje van! Piet hield goed afstand 
en de zakjes kruidnoten werden dus van ver aangegooid.  
 
Ook hebben we kruidnoten gebakken in de klas. Eerst zelf kruidnoten maken en vervolgens bakken in de 
oven. Wat een gezelligheid! En geloof ons maar: er zitten echte bakpieten bij ons in de klas! 
 
Donderdag hebben we onze schoen gezet. Het was wel spannend of er iets in zou zitten vrijdag maar 
iedereen kreeg een aardigheidje! 
 
Aankomende maandag hebben we pietengym! 
 
Naast alle leuke dingen die we doen, werken we ook nog op school! 
Met taal hebben we geleerd wat trappen van vergelijking zijn.  
Met spelling zijn de be-, ge- en ver- woorden behandeld.  
Met rekenen hebben o.a. geoefend met verhaaltjessommen. 
 
 
 



6 
Wat een pietenweek was dit. Afgelopen dinsdag stond opeens de strooipiet in onze klas en donderdagnacht is 

de rommelpiet weer langs geweest          . Hieronder de voor en de na foto’s.  
 

 

 
Maandag is er Pietengym, de kinderen mogen eventueel verkleed komen. 
 
De surprises moeten donderdag 3 december tussen 15.30 en 16.30 uur op school gebracht worden. Graag in 
een vuilniszak en met de naam van de ontvanger op de buitenkant. 
 
In groep 6b zijn we op zoek naar oude boeken waarmee we mogen knutselen. We hebben ze nodig vanaf 7 
december. Deze boeken gaan we omtoveren tot mooie kerstboeken.  
 

7  
Zo! Dat was ons weer een weekje hoor...  
Op dinsdag kregen we onverwachts bezoek van de strooipieten, die netjes anderhalve meter afstand hielden 

       
Ook hebben we donderdag onze schoen gezet.... Het was even afwachten of we dit jaar lief waren geweest, 
maar al onze schoenen zaten vol! Wat een geluk! We boffen maar met zo’n lieve Sint!  
 
Daarnaast hebben we vrijdag de voorleeswedstrijd met de bovenbouwklassen gehad.  
In groep 7B vertegenwoordigden Ella en David de klas en wat was het leuk! Ze zorgden  
ervoor dat heel de bovenbouw aandachtig zat te luisteren. Chapeau! David heeft de  
wedstrijd gewonnen en is voorleeskampioen van Het Driespan! Gefeliciteerd! 
 
Als laatst willen we (de juffen van groep 7) nog even benadrukken dat de surprises op donderdag 3 december 
tussen 15:30 uur en 16:30 uur op school gebracht moeten worden. Zorg dat de naam van de ontvanger en het 

gedicht aanwezig zijn!        
 



8  
Wat waren wij trots op Mila, Nourdin, Dempsey en Lieke tijdens de voorleeswedstrijd. Zij hebben het heel 
goed gedaan! 
 
 

 
 

 

 

 


