
  

 

 

 
Decembersfeer 
De ouderraad, het team en de leerlingen hebben Het Driespan weer 
helemaal in decembersfeer gebracht. Op het podium in de hal, op de 
gangen en in de klassen… Het ziet er weer heel gezellig uit! Top! 
 
Nieuws vanuit de kerstcommissie 
In een andere bijlage in de mail van deze weekbrief, vindt u alle  
informatie over het kerstfeest op donderdagavond 17 december.  
Hier vindt u o.a. informatie over het halen en brengen, met daarbij  
een dringend verzoek aan iedereen om u aan de haal- en brengtijden 
te houden. Ook handig: Op woensdag 16 december graag bord, 
beker en bestek meegeven voorzien van naam.  
 
Kerstbericht van de ouderraad 
Sinterklaas heeft ons land maar nog net verlaten en we zijn als OR al weer druk bezig met de 
voorbereidingen voor het volgende feest, namelijk het kerstfeest.  
Door de geldende coronamaatregelen zal het kerstfeest er een beetje anders uit zien dan 
voorgaande jaren.  
Donderdag 17 december zullen er overdag verschillende activiteiten georganiseerd worden, waarbij 
de kinderen in de klassen leuke knutsels zullen gaan maken.  
In de middag kunnen de kinderen dan uitrusten van de drukke ochtend en zich klaar maken voor het 
feest in de avond.  
Bij het avondprogramma zullen de kinderen worden voorzien van een lekker diner. Anders dan 
andere jaren wordt dit nu geheel door school verzorgd i.p.v. dat iedere ouder iets klaarmaakt en 
bijdraagt voor die avond. We gaan er met elkaar weer een geslaagd feest van maken en voor de 
kinderen en op deze manier leuk het jaar 2020 afsluiten op school.  
 
Bericht van de leerlingenraad over de Voedselbankactie  
Beste allemaal,  
In een vorige weekbrief stond dat er al 426 producten op school  
gebracht zijn voor de voedselbank.  
Deze week hebben we met de leerlingenraad weer de producten geteld en kwa- 
men we uit op 623! Een fantastische tussenstand!  
De actie loopt t/m 15 december, dus het zou mooi zijn als er in de laatste dagen 
nog meer boodschappen gebracht worden. Er zijn al veel kratten gevuld, maar er 
kan natuurlijk nog meer bij. Alvast weer bedankt! 
Groeten van de leerlingenraad 
 
Trefbaltoernooi bij de gymles 
Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 wordt maandag 14 december door onze vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs een trefbaltoernooi georganiseerd. De groepen 3 en 4, groepen 5 en 6, en de 
groepen 7 en 8, zullen in teams verdeeld worden en spelen volgens een strak wedstrijdschema. De 
gymles duurt hierdoor iets langer, maar het toernooi kan onder schooltijd plaatsvinden. De groepen 
3 t/m 5 zijn in de ochtend aan de beurt. De leerlingen van de groepen 7 en 8 op maandagmiddag. 
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Kerstvakantie 
Op vrijdag 18 december begint de kerstvakantie voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 om 12.15 
uur. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben die dag een continurooster en eten op school. 
(Graag de lunch meenemen). Voor hen begint de vakantie om 14.15 uur. Op maandag 4 januari zien 
we iedereen graag weer terug! 
 
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 snoeptomaatjes 

donderdag  bleekselderij 

vrijdag  peer 

 
 
Nieuws uit de groepen 

1  
In de groepen 1 staat de kerstboom alweer een paar dagen. De kinderen hebben 
geholpen met de boom versieren en er een liedje bij geleerd. Verder zijn we druk  
met kerstknutsels maken, kerstliedjes leren en het kerstverhaal voorlezen en na- 
spelen. In de gang bouwen we van blokken een kerstboom die we mogen versieren  
en maken we kerstballen voor de kerstboom op het prikbord.  
Volgende week bereiden we ons voor op een fijn kerstfeest in de klas en sluiten we  
de week af met een speelgoedochtend op vrijdagochtend. De kinderen mogen dan  
speelgoed van thuis meenemen om in de klas mee te spelen. Tips: speelgoed waar  
je samen mee kunt spelen, speelgoed zonder kleine onderdelen die kwijt kunnen raken.  

2  

De Sint is nog maar nèt het land uit, of de kerstbomen staan alweer in de klassen!  
Dat is ook wel weer heel gezellig. We vertellen het kerstverhaal in de klas, knutselen 
en schilderen kerstbomen, versieren de kerstboom, branden (nep)kaarsjes en leren  
de letter k van kerstmis natuurlijk.  
We hebben nu ook voor het eerst een groep 2-3 hoek op de gang. Hier maken we  
kerstkaarten voor de oudere mensen die in Zorgwaard wonen. Zowel de kinderen  
van de groepen 2 als van de groepen 3 werken in deze hoek. Een groot succes! 
Volgende week bereiden we ons voor op een fijn kerstfeest in de klas en sluiten we  
de week af met een speelgoedochtend op vrijdagochtend. De kinderen mogen dan  
speelgoed van thuis meenemen om in de klas mee te spelen. Tips: speelgoed waar je samen mee kunt spelen, 
speelgoed zonder kleine onderdelen die kwijt kunnen raken.  

3  
De lichtjes hangen op en de boom is versierd. De klas is al helemaal in kerststemming.  
We gaan komende week kern 5 afsluiten. Op naar kern 6, waarin we de laatste letters gaan leren! 
We hebben het eerste rekenschrift vol en werken vanaf deze week in een nieuw rekenschrift.  
En we starten in het snelle sommenboek. Hierin gaan we sommen t/m 10 automatiseren.   
Vrijdag hebben we speelgoedochtend in groep 3! De kinderen mogen dan speelgoed van thuis  
meenemen om in de klas mee te spelen. Tips: speelgoed waar je samen mee kunt spelen, speel- 
goed zonder kleine onderdelen die kwijt kunnen raken. 
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4  
Na genoten te hebben van een gezellig sinterklaasfeest stond deze week al direct een 
kerstactiviteit op het programma. Wat een fraai gezicht was het dat de kinderen met  
de ‘foute’ kersttruien in de klas zaten! 
 
Rekenen. 
We starten deze week met een nieuw blok. In deze week gaan we oefenen met plussommen als 45 + 10, de 
tafel van 3 en min- en plussommen over het 10tal. 
Spelling. 
In deze week leren we woorden goed te schrijven die op het eind een –d hebben, zoals brood. Ook worden de 
woorden met aai, ooi en oei geoefend.  
Taal. 
Bij taal gaan we deze week leren hoe we een woord in klankstukken moeten verdelen. Ook leren we wat 
pictogrammen zijn en wat ze betekenen. 
 

5  
Het lijkt alweer even geleden dat Sint naar Spanje is vertrokken, als je onze school zo in 
kerstsfeer ziet! 
Iedere ochtend zijn de gezellige kerstlichtjes aan. Iedereen wordt er rustig van en het is zo gezellig 
en fijn! Afgelopen vrijdag was het heel leuk op school. Iedereen kwam met een foute kersttrui.  
 
Volgende week is het de laatste week voor de vakantie. Donderdag 17 december gaan we met elkaar 
kerstknutselen overdag en ‘s avonds op school eten. Natuurlijk mag je voor deze gelegenheid je mooie 
kerstoutfit aantrekken. Wel is het belangrijk dat op woensdag alvast je eigen bord, beker en bestek 
meeneemt voor het kerstdiner op donderdag. Het liefst in een plastic tas. Vrijdagochtend mogen de kinderen 
speelgoed/spelletjes meenemen. 
                                                                                                                                                                                                          
Afgelopen week hebben we een toets van rekenen en het dictee van spelling gemaakt. Volgende week 
starten we weer met een nieuw blok voor rekenen en thema voor spelling. Blijven jullie oefenen met de tafels 
en klokkijken? 
 

6 
De kerstsfeer is steeds meer in de klas te vinden. De kinderen hebben maandag de boom versierd en zijn 
bezig met een blockposter voor op het raam. De huisjes op het raam hebben last gehad van een enorme 
sneeuwval. Hieronder een aantal foto’s van hoe het er tot nu toe uitziet. 
 
Donderdag 17 december gaan de kinderen alleen in de ochtend naar school en hebben ze in de avond 
kerstfeest. Vanaf woensdag mogen de kinderen hun bord, beker en bestek meenemen, graag voorzien van 
een naam. 
 
Vrijdag 18 december is er een continurooster. De kinderen mogen deze dag speelgoed meenemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7  
We zijn deze week druk bezig geweest om de klas in een gezellige kerstsfeer te krijgen! De zelfgemaakte 
huisjes staan weer voor het raam, de lichtjes staan gezellig aan en de kerstliedjes worden weer 
meegezongen! Naast al die gezellige activiteiten hebben we er ook weer een toetsweek opzitten, vol met 
rekenen, taal en spelling!  
 
Aanstaande maandag zullen de groepen 7 & 8 ‘s middags een trefbaltoernooi hebben. Zet ‘m op! 
 
Volgende week donderdagavond zullen we gezellig gaan dineren met elkaar! Hoe leuk zou het zijn,  

als we allemaal de meeste chique outfit aandoen? De juffen zijn voor!       Vergeten jullie woensdag jullie 
bord/beker/bestek in plastic tas niet mee te nemen, inclusief naam?  
 
Op vrijdag 18 december, de dag voor de vakantie, lijkt het de juffen en meesters uit groep 7 en 8 gezellig om 
een spelletjes/filmochtend te houden! Als je thuis leuke spelletjes hebt, mag je die vrijdag meenemen. We 
zijn die dag om 14.15 uur uit.  
 

8  
Op dinsdag 8 december het Wellantcollege met een heuse foodtruck langsgekomen. De kinderen  
hebben vragen gesteld over het Wellantcollege, hebben dieren gezien die waren meegekomen 
en hebben popcorn gegeten. 
 
Op vrijdag 11 december hebben veel leerlingen en ook de meester en juf, een mooie kersttrui  
aangetrokken. Dat zag er gezellig uit! 

 


