
  

 

 

 
Wij begrijpen heel goed dat de maatregelen rondom het Coronavirus erg lang duren. Wat zouden 
we graag weer terug willen naar ‘het oude, vertrouwde’…  Wij weten en begrijpen namelijk heel 
goed dat het voor vervelende situaties kan zorgen en er op momenten veel van ouders gevraagd 
wordt. Wat is het daarom fijn om te weten dat heel veel van onze ouders meedenken en zich aan 
de richtlijnen houden!  
In de afgelopen twee weken zijn er helaas twee klassen in thuisquarantaine gegaan, na een 
positieve testuitslag in de groep. In beide gevallen valt er niemand iets te verwijten en zijn wij zo 
snel mogelijk en in alle openheid geïnformeerd, na de positieve testuitslag. We blijven er met 
elkaar natuurlijk zoveel mogelijk aan doen om deze situaties te voorkomen. We moeten nog even 
doorbijten met zijn allen. Bedankt voor het begrip en de fijne samenwerking, ook wanneer het om 
deze -vaak vervelende- maatregelen gaat! 
 
SPANnenkoekendag! 
Tijd voor een nieuwe traditie op onze school. Op vrijdag 19 maart is het SPANnenkoekendag 
op Het Driespan!  Op deze feestdag wordt er in alle groepen extra aandacht besteed dat 
iedereen bij ons op school, zichzelf mag zijn. Iedereen is anders en daar gaan wij respectvol  
mee om. 
SPANnenkoekendag zal jaarlijks terugkeren, omdat wij weten dat de basis van goed onder- 
wijs en het goed kunnen leren en ontwikkelen van kinderen, begint bij een veilig pedagogisch 
klimaat, waarin we rekening houden met verschillen en je jezelf kunt zijn.  
Op deze vrijdag hebben we een normale lesdag, maar zorgen we, met hulp van de ouderraad, 
ook voor een leuke verrassing...  
 
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 pastinaak 

donderdag  galia meloen 

vrijdag  peer 

 
Nieuws uit de groepen 

1  
In de groepen 1 zijn we aan het werk over de lente en het voorjaar. De  
bolletjes die we in het najaar in de moestuinbak gezet hebben, komen langzaam 
maar zeker tot bloei. Ook in de tuintjes voor de klassen is genoeg te zien en te  
ruiken. We leren liedjes over de lente, we knutselen en maken werkjes voor ons 
werkboekje. We gaan aan de slag met de letter -v- van voorjaar. We luisteren naar  
(en bedenken) woordjes waar je de -v- vooraan hoort. Verder spelen we veel in de 
hoeken en buiten. Ook de zandbak is weer favoriet, maar dat heeft u vast al 
gemerkt als thuis de schoenen uit gaan;-). 
In beide groepen komen er steeds ook weer wat nieuwe kleuters bij. We wensen ze allemaal een heel fijne 
schooltijd op ‘Het Driespan’ toe!  

Obs Het Driespan Singel 3-5 3297BS Puttershoek 078-6763807 info@obs-driespan.nl www.obs-driespan.nl www.facebook.com/obshetdriespan 

 

 

Weekbrief van 15 maart 2021 
         
 
 

 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2020-2021/De-wekelijkse-levering/Gebr.-Van-Aarle-B.V..htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2020-2021/De-wekelijkse-levering/Gebr.-Van-Aarle-B.V..htm
mailto:info@obs-driespan.nl
http://www.obs-driespan.nl/
http://www.facebook.com/obshetdriespan/


2  

In de groepen 2 zien we de lentebloemen uit hun bolletjes komen op het plein: 
wonderlijk om te zien! We leren de namen van de bloemen en knutselen en  
schilderen ze na.  
De letter -v- staat centraal en ook zijn we in de klas druk aan het oefenen met het 
plakken van losse letters tot woorden. Bijvoorbeeld: b…..i…..g is: big! Een leuk spel 
om ook eens na het eten of tijdens een autorit te oefenen en zeer zinvol!  
 
We spelen voorlopig niet in de natuurspeeltuin op maandagmiddag. We mogen  
hier niet met twee groepen door elkaar spelen i.v.m. de coronamaatregelen. Met 1 leerkracht naar de 
natuurspeeltuin vinden wij te risicovol, aangezien het bij de sloot ligt. Hopelijk is het snel weer mogelijk. Wij 
houden u op de hoogte! 

3  
We hebben iets heel moois gekregen voor onze groepen 3. Een speciale kast met daarin 32 nieuwe chrome -
books. U zult begrijpen dat we daar heel erg blij mee zijn. We hebben er al veel gebruik van gemaakt en de 
kinderen kunnen er al goed mee werken. Ze hebben het spel leesturbo gedaan, om sneller te leren lezen. En 
ook een speciaal programma voor rekenen, waar ze extra mee kunnen oefenen. 
Afgelopen week mochten alle kinderen weer laten horen hoe goed ze kunnen lezen. Nou, wij zijn enorm trots 
op al onze kanjers. 
We gaan de komende tijd steeds moeilijkere en langere woordjes lezen, zoals 
bijvoorbeeld: flits, schaats, start, krent, enz.  
 
Denkt u er nog aan dat we vrijdag in de natuurspeeltuin gaan spelen? Graag kaplaarzen 
of oude schoenen meegeven.  
 

4  
In de groepen 4 hebben we een prachtige kast gekregen met daarin 32 chromebooks.  
We hebben er de afgelopen weken al veel plezier van gehad.  
Komende week starten we met een nieuw rekenblok. We gaan leren hoe we plus- 
sommen zoals 24+35= kunnen uitrekenen en minsommen zoals 78-44=…  
Er zijn ook nog kinderen die hun tafel(s) moeten opzeggen bij de juf/meester. Blijven  
jullie goed oefenen en komen jullie de tafel(s) binnenkort opzeggen?  
Met spelling hebben we geleerd hoe we woorden als nacht en lach moeten schrijven  
en deze week hebben we Cito spelling.  
Met taal gaan we weer 12 themawoorden leren en we leren wat een ‘woordtrap’ is.  
Aan het eind van de week hebben we een taaltoets.  
 

5  
Deze week hebben we Cito rekenen en spelling gedaan. Ook werden de leestoetsen van Cito afgenomen. 

Volgende week staat Cito begrijpend lezen op het programma.  

 

Vanaf maandag starten we met blok 2 van rekenen. Graag willen de tafels 1 t/m 10 nogmaals onder de 

aandacht brengen. Ze spelen een grote rol tijdens de rekenlessen en komen veelvuldig terug in de 

tientaltafels en deelsommen. Leer de tafels uit je hoofd en als het lukt, mag je bij ons je tafeldiploma B 

proberen te halen. (Binnen 4 1/2 minuut 100 tafels 1 t/m 10 door elkaar opzeggen.) 

Met taal zijn we begonnen met thema 6. In dit thema staan bij de uitbreiding van de woordenschat het 

onderwerp 'gevoelens' centraal.  



Deze week hebben bij DVS geleerd om je in te leven in een ander, door in andermans schoenen te staan. We 

hebben allemaal voeten uitgeknipt en geruild. Zo hebben we geleerd dat, wanneer er iets gebeurt, om het 

vanuit iemand anders zijn ogen te bekijken. Belangrijk is dat je met elkaar praat en naar elkaar luistert, zodat 

je elkaar begrijpt. 

    
                                

We kijken allemaal uit naar Pasen! Het wordt al heel gezellig bij ons in de klas.  

Er staan paastakken, gevouwen tulpen, er worden eieren gekleurd en de ramen zijn al volop in paassfeer 

gebracht.                                                                                                                            

6 
Ook in de groepen 6 is er de afgelopen week hard gewerkt aan de Cito’s. Deze week stond rekenen, deel 1 
van spelling en de leestoetsen op de planning. Volgende week staan begrijpend lezen en deel 2 van spelling 
op het programma. 
 
Volgende week starten we met blok 2b van rekenen. Het halen van tafeldiploma’s staat dan ook weer op de 
planning. De kinderen kunnen met de leerkrachten een afspraak maken voor na schooltijd. 
 
Binnenkort hebben alle kinderen hun boekbespreking gehad! Wanneer iedereen is geweest, gaan we een 
planning maken voor de spreekbeurten.  
 
 

7  
De afgelopen week hebben we keihard gewerkt aan onze Cito's voor begrijpend lezen en spelling. Wat een 
kanjers zitten er toch in groep 7!  
Volgende week zullen we de Cito rekenen en de Cito werkwoordspelling afnemen. Wij weten zeker dat dat 
goed gaat komen bij jullie allemaal!  
 
Verder zijn er nog een aantal kinderen bezig met het behalen van hun tafeldiploma's! Letten jullie erop dat 

jullie zelf een afspraak maken met de juffen?        
 
Ook zal vanaf maandag de inschrijflijst voor de spreekbeurten in de klas hangen!  
Het is de bedoeling dat er een spreekbeurt gegeven wordt over een onderwerp  
binnen wereldoriëntatie (dus geschiedenis, natuur, techniek of aardrijkskunde). En  
laat mooi zien dat het een groep 7-waardige spreekbeurt is, dus niet over mijn  

hond Vicky...         
 

8  
De week van 1 maart hebben alle kinderen hun advies gekregen voor het Voortgezet Onderwijs. Wat zagen 
we toch een hoop blije gezichten. Ondertussen stromen de toestemmingsverklaringen binnen,  
maar we hebben ze nog niet allemaal. Wilt u ervoor zorgen dat de toestemmingsverklaring  
uiterlijk 1 april binnen is? 
Dan ook nog een reminder wat betreft het inschrijven van uw zoon/dochter. Scholen buiten  
de Hoeksche Waard houden een uiterlijke inschrijfdatum aan van 19 maart, voor scholen binnen de  
Hoeksche Waard is dit uiterlijk 31 maart. Wilt u zorgen dat u het inschrijfformulier voor die datum op het VO 
is? 



Ook in groep 8 worden Citotoetsen van rekenen, spelling en begrijpend lezen afgenomen. Dit doen wij, zodat 
we weten aan welke onderdelen/categorieën we nog kunnen werken, voordat we de Iep-toets in april 
afnemen.  
Wij zijn hiermee al begonnen in de week van 8 maart. In groep 8A zal de periode van toetsen afnemen langer 
doorlopen dan van tevoren was gepland. 
 

 

 

 

 

 

 

 


