
  

 

 

 
Gelukkig… Sint en Piet waren er! 
Het was even spannend de afgelopen dagen. Sint ‘werkte thuis’  
vanuit het kasteel en dus was het maar de vraag of hij Het Drie- 
span wel zou komen bezoeken. 
De ouderraad had hem via een digitale vergadering uitgenodigd  
om toch naar Puttershoek te komen en samen met de leerkrachten 
 hebben zij een mooi plan bedacht. Of hij echt zou komen was nog 
maar de vraag… 
Maar jawel hoor. Op vrijdagochtend 4 december werden alle leer- 
lingen van Het Driespan begroet door Sint en Piet. Ze waren ge- 
woon al eerder dan de leerlingen op school! 
Alle groepen trokken door de hal en gingen langs bij Sint en Piet.  
Met een zwaai, een boks of een kort praatje ging het sintfeest  
feestelijk van start vandaag. 
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 bezochten Sinterklaas en Piet  
ook nog in het speellokaal en alle knutselpieten van de groepen 5 
t/m 8 maakten er een leuke dag van met geweldige gedichten en  
surprises.  
 
Sintbericht van de ouderraad 
Wat waren wij blij toen we te horen kregen dat Sinterklaas tóch  
naar Het Driespan kon komen.  
Piet had een goede oplossing om op corona-proof afstand alle  
kinderen te kunnen begroeten.  
Na binnenkomst mochten wij de groepen 1 t/m 4 klas voor klas  
om de beurt bij Sinterklaas in de gymzaal brengen.  
Nadat de gehele onderbouw bij Sinterklaas op bezoek was geweest 
 hebben we Piet naar de klassen in de bovenbouw meegenomen.  
Daar heeft hij de kinderen op een leuk klassencadeau getrakteerd  
en voor de juffen en meesters een lekkernij erbij. 
Wat fijn dat we in deze soms moeilijke tijd ons steentje hebben bij 
 kunnen dragen en er een mooi sinterklaasfeest van kunnen hebben  
maken! 
 
Gevonden voorwerpen 
In een andere bijlage bij de mail met deze weekbrief, vindt u een overzicht met gevonden 
voorwerpen. De leerlingen kunnen deze ophalen in de hal, waar de bak met de gevonden 
voorwerpen staat.  
 
Mail OR en MR 
Op maandag 7 december zal er een mail uitgaan waarin de OR en MR u nogmaals zullen informeren 
over de ouderbijdrage en de totstandkoming hiervan.  
 

Volgende week volgt weer een update van de actie voor de Voedselbank Hoeksche Waard… De 
actie loopt t/m 15 december, dus artikelen meenemen mag nog steeds! 
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‘Foute’ kersttruiendag 
Volgende week dinsdag 8 december mogen de kinderen van groep 1 tot en met 4 een ‘foute’ 
kersttrui aan naar school.  
Vrijdag 11 december zien we graag ‘foute’ kersttruien in groep 5 tot en met 8. 
Is er geen ‘foute’ trui voorhanden? Geen probleem! Dan is kleding waar een rode en /of  
groene kleur in zit ook leuk.  
  
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 tomaat 

donderdag  waspeen 

vrijdag  appel 

  

 
Kinderpostzegelactie 2020 
Eind september hebben de leerlingen van onze groepen 7 en 8 meegedaan met 
de Kinderpostzegelactie 2020. Geheel Corona-proof gingen in Nederland maar 
liefst 120.000 basisschoolleerlingen op pad met de verkoopbox of digitaal langs 
de deuren. 
Met de opbrengst kan Kinderpostzegels ruim 90.000 kinderen in Nederland die 
geen veilig thuis hebben, helpen met allerlei projecten. 
Door onze school is het fantastische bedrag van € 4.680,00 opgehaald. Als blijk 
van waardering heeft de school een bedankkaart en een zilveren certificaat 
ontvangen, voor alle deelgenomen leerlingen zijn er stickers uitgereikt als 
aandenken aan deze bijzondere actie. 
 
Mondkapjes  
Overal in Nederland geldt een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes. Op onze school geldt, 
naast alle andere maatregelen, een dringend advies een mondkapje te dragen wanneer u in school 
bent. Op drukke momenten, zoals bij het halen en brengen van de leerlingen, kunt u uiteraard ook 
overwegen om een mondkapje te dragen.  
 
Nieuws uit de groepen 

1  
Het was een drukke maar gezellige week in de groepen 1. We 
hebben kruidnootjes gebakken, pietengym gedaan bij juf Bernice en 
we zijn naar De Drie Lelies gewandeld om de kamer van Sinterklaas 
te bekijken.  
Vrijdag hebben we dan eindelijk Sinterklaas in het echt gezien en 
kregen we allemaal weer een cadeautje, het kan niet op!  
Volgende week zullen we de klas voor de laatste twee weken van dit 
jaar nog even omtoveren tot een kerstklas, waarna we heerlijk 
kunnen gaan genieten van de kerstvakantie.  
In de groepen 1a en 1b zijn er nu genoeg glazen potjes! Bedankt voor het sparen.  
In groep 1a is Bo aan het wennen en in groep 1b Finn. Wij wensen beide kinderen een fijne tijd toe op Het 
Driespan! 
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2  

Wat een heerlijke Sinterklaasweek was het! Pietengym met als beloning een ècht  
Pietendiploma, een pietenproeverijtje (snoepgoed proeven en hierna aangeven welke 
lekkernij je het lekkerst vindt. Hier maakten we een staafdiagram van) en we zijn  
woensdag nog naar De Drie Lelies gewandeld.  
Hier konden we gluren naar de kamer van Sinterklaas.   
Als klap op de vuurpijl hebben we Sinterklaas vrijdag in onze school mogen ontvangen. 
Toch nog! Gelukkig maar! 
Volgende week gaan we de klas in een gezellige kerstsfeer omtoveren en zullen we  

niet meer rekenen met pepernoten, maar met kerstballen      . De letter die dan  
centraal staat is de k. (spreek uit als kkkkk, en niet als kaaa).  
 
Kleuterklets: Een meisje uit groep 2 laat trots haar nieuwe ‘oorwanten’ zien!  
(oorwarmers) 
 

3  
Van een “Sintklas” gaan we meteen door naar een “kerstklas”. Maar wat hebben we van het Sinterklaasfeest 
genoten zeg! 
Komende week leren we het woordje lijm en het woordje hout. De l en de “otje” ou kunnen 
we dan ook in mooie schrijfletters maken.  
Op de gang hebben we een kerstkaartenhoek gemaakt.  
Hier kunnen de kinderen van groep 2 en 3 prachtige kerstkaarten maken.  
 
Dinsdag 8 december mogen alle kinderen een foute kersttrui aan. Hebben ze geen foute kersttrui? Geen 
probleem. Een kerstmuts of iets anders feestelijks mag ook.  

 
Vrijdag spelen we aan het einde van de ochtend in de natuurspeeltuin, graag laarzen of schoenen die vies 
mogen worden aantrekken. 
 

4  
Wat hebben we een heerlijk Sinterklaasfeest gehad! De kinderen hebben genoten van 
alle activiteiten rondom Sinterklaas.  
 
A.s. dinsdag mogen alle kinderen een foute kersttrui aan. Hebben ze geen foute kersttrui? 
Geen probleem. Een kerstmuts of iets anders feestelijks mag ook.  
 
Dit staat de komende week op de planning: 
Rekenen: toets blok 3. Betalen met zo weinig mogelijk geldbiljetten en munten, gebruik  
van een kalender, sprongen van 10 vooruit en achteruit maken vanaf een willekeurig getal, erbij en eraf 
sommen over het tiental maken.  
Taal: we starten met thema 4. We leren wat een zin is, dat je een zin met een hoofdletter begint en dat je een 
zin afsluit met een punt. En we leren hoe we een zin maken door vragen te stellen over het werkwoord.  
Spelling: zinnendictee met de spellingregels over ng, nk, ei, ij, eer, oor en eur.  
 

5  
Het was een geslaagd Sinterklaasfeest! We hebben hele mooie surprises en leuke gedichten voorbij zien 
komen. En dat voor de eerste keer! 
 



Maandag brengen we de klas in kerstsfeer. Voor de kerst sparen we glazen potjes! 
Vrijdag 11 december mogen de kinderen een 'foute' kersttrui aan naar school. Maak er iets geks van! 

       
 
 
Volgende week maken we met rekenen de toets van blok 3. Oefen thuis nogmaals met de tafels 1 t/m 10! 
Ook wordt het digitaal en analoog klokkijken getoetst. Met spelling maken we volgende week 2 dictees.  
Deze spellingregels zijn de afgelopen tijd geoefend: ei / ij woorden, be- ge- ver- woorden, -te woorden, -ig/-
lijk woorden. Met taal starten we met thema 4. Tijdens dit thema staan de volgende onderdelen centraal: het 
werkwoord, tegenwoordige- en verleden tijd, de basisvorm van een woord (zus->zusje) en voorzetsels. 
 

6 
Dag hoor! Wat was het weer een leuk Sinterklaasfeest in groep 6b! En wat hebben jullie weer jullie best 
gedaan op alle surprises en gedichten. 
 
Langzaam wordt de klas weer in kerstsfeer gebracht. Zoals boven aan de weekbrief staat; 
trek op vrijdag 11 december je foute kersttrui aan. Heb je nu geen foute kersttrui?? Geen  
paniek, misschien heb je wel iets anders ‘fouts’ wat met kerst te maken heeft. Neem dit vooral 
mee! 
 
Voor een kerstknutsel zijn we nog steeds opzoek naar oude boeken die we gaan omtoveren. 
 

7  
Wauw! Wat zijn er gave surprises gemaakt voor elkaar! We zijn erg trots op hoe iedereen zijn best heeft 
gedaan op deze surprises!  
Nu de Sint uit het land vertrekken gaat, brengen we de klas langzaam in kerstsfeer. 
 
Op vrijdagmiddag 11 december mogen we allemaal in (foute) kersttrui komen! We zien  

jullie graag zo ‘fout’ mogelijk.        
 

8  
Wat was Sinterklaas een leuk en gezellig feest met mooie surprises en goede gedichten. Top! 
Sinterklaas gaat weer naar het warme Spanje en de Kerst staat alweer te trappelen voor de deur.  
 
Op vrijdagmiddag 11 december mogen we allemaal een (foute) kersttrui aan. Geen paniek als je er geen hebt, 
dan is er vast wel iets anders leuks/fouts wat met kerst te maken heeft wat je aan/op kunt doen. 
 
Voor de kerst zijn wij op zoek naar glazen potjes. Sparen jullie mee? Dan maken we er een gezellig feest van. 
 
Dinsdag 8 december komt het Wellantcollege met een heuse foodtruck langs. De kinderen kunnen vragen 
stellen, dieren bewonderen en wie weet wat nog meer voor leuks...... 
 
Als het goed is, heeft u een mail ontvangen met informatie over een aantal VO-scholen.  
Het kan zijn dat deze in uw spam terecht is gekomen. 
 



 


