
  

 

 

 
Tevredenheidpeilingen 
Op maandag 22 maart hebben alle ouders een mail ontvangen met hierin een uitnodiging voor de 
tweejaarlijkse tevredenheidpeiling. Heeft u de vragenlijst al ingevuld? Hartelijk bedankt!  
Wanneer u dit nog niet gedaan heeft, hopen we dat u de vragenlijst alsnog voor ons wilt invullen. 
Graag voor 9 april 2021. De vragenlijst is korter dan twee jaar geleden en vraagt hierdoor minder van 
uw tijd. De uitkomsten geven ons inzicht in de sterke punten van onze school en de eventuele 
ontwikkelpunten die opgenomen kunnen worden in het jaarplan. Hierover wordt u geïnformeerd.  
Let op! De mail wordt verstuurd vanuit ons administratiesysteem Parnassys, deze mails komen soms 
nog wel eens in de map ‘ongewenste e-mail’ terecht. 
 
Schoolzwemmen 
Alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard (zowel het reformatorisch, christelijk en openbaar 
schoolbestuur) hebben met elkaar afgesproken, dat schoolzwemmen vooralsnog niet past binnen de 
gestelde richtlijnen en protocollen van het RIVM voor het basisonderwijs. Dit komt o.a. door het 
gebruik van de kleedkamers en busvervoer. Hiervan wordt gebruik gemaakt door verschillende 
klassen en groepen van dezelfde, maar ook van andere scholen. Zodra het weer kan en mag zullen 
wij u hierover informeren. 
 
Goede vrijdag en Pasen 
Donderdag 1 april vieren we Pasen op Het Driespan. Tot aan de ochtendpauze 
werken we volgens het normale rooster, maar daarna is het tijd voor een feestje. 
Tussen de middag eten we gezellig met elkaar in de klas, de paaslunch wordt 
door ons verzorgd. Graag een bord, beker en bestek (in een extra tas en met 
naam erop) meenemen naar school. Om 14:15 uur gaat de school uit en kan 
iedereen gaan genieten van een lang paasweekend. We zien iedereen daarna 
graag op dinsdag 6 april weer op school. 
 
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 Galia meloen 

donderdag  bleekselderij 

vrijdag  peer 

 
Fietsendokter 
De fietsendokter is weer op Het Driespan geweest. Zeker bij de onderbouw zorgt dit  
vaak voor heel wat bekijks. 
Al het buitenspeelmateriaal met wielen is weer nagekeken en gerepareerd.  
De kinderen kunnen weer vrolijk met de karren, fietsen en stepjes over het  
plein rijden. 
 
 
 

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

 

 

Weekbrief van 29 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/


Nieuws uit de groepen 

1  
We zijn in de groepen 1 druk in de weer met de lente en Pasen. Het gaat er steeds 
gezelliger uitzien in de klassen.  
 
Vandaag kregen de kinderen een uitdraai van het rapport (KIJK-registratie) mee. Dit  
hebben alleen de kinderen gekregen die al langer op school zitten. De ouders van de  
kinderen die nog niet zolang op school zitten krijgen binnenkort een uitnodiging voor 
een kort gesprek (eerste indruk gesprek). 
 
Afgelopen woensdagochtend is juf Wendy met haar baby Linde even op school  
geweest. De kinderen hebben Linde goed kunnen bekijken. Natuurlijk hebben we ook 
mooie cadeaus aan de juf gegeven. De kinderen hebben een leuke trakatie van juf Wendy gehad. 
 

2  

We bereiden ons in de groepen 2 voor op een gezellige paasviering volgende week 
op school en thuis. We knutselen leuke paashangers en paasmandjes en u heeft 
vast het lied ‘rode stippen op een ei….’ al thuis gehoord. We rekenen  
ook met paaseieren, bijvoorbeeld door het tellen van de gekleurde 
eitjes in het mandje en hier een diagram van maken.  
 
Met onze nieuwe voorbereidende schrijfmethode ‘Krullenbol’ heb- 

ben wij een paashaas gemaakt. Hiermee hebben we meteen geoefend met de schuine lussen 
die straks in groep 3 terugkomen bij een aantal schrijfletters.  
 
Volgende week een gezellige paaslunch op school, we kijken ernaar uit! 

3  
Het ziet er al echt lenteachtig uit in groep 3. Er is al mooi geknutseld en getekend over de lente. 
 
We zijn alweer toe aan een nieuw snelle sommenboek. Wat kunnen we al veel sommen maken binnen de 
minuut! 
 
Tijdens de lessen van Veilig leren lezen, leren we komende week woorden met drie medeklinkers  
voor en achteraan en woorden op –aai, –ooi en -oei lezen en schrijven. 
 
We hopen ook volgende week op het zonnetje, zodat we weer buiten kunnen leren. 
Donderdag eten we gezellig met elkaar in de klas. We hebben er zin in! 

4  
We gaan een week in die we met leuke paasactiviteiten afsluiten. 
Deze week gaan we alle sommen van de afgelopen periode nog eens herhalen, zodat we goed voorbereid zijn 
voor de komende toets. Denken we er nog aan de tafels te oefenen? Wil je tafels opzeggen, geef het door aan 
de juf of de meester! 
 
Met taal gaan we volgende week starten met het nieuwe blok. We gaan de komende week leren  
dat een zin uit zinsdelen bestaat en dat je deze zinsdelen van plaats kan veranderen in een zin.  
In de spellinglessen gaan we oefen met woorden die eindigen op een d, zoals bij hond.  
 



5  
Nog even en dan is het Pasen.....We kijken uit naar een gezellige paasviering. De klassen 

zijn inmiddels al in paassfeer gebracht. Gezellig hoor! 

 

Na alle drukte rondom de Cito's zijn nu de 'gewone’ lessen weer van start gegaan. 

Met taal hebben we deze week kennis gemaakt met een achtervoegsel. We hebben ge- 

leerd dat een achtervoegsel iets zegt over het woord dat ervoor staat.  

Met spelling zijn we deze week in de weer geweest met de hond –woorden. Bij deze  

categorie hoor je een –t aan het einde van het woord. Om zeker te weten wat je schrijft,  

moet je het woord langer maken.  

Oefenen jullie ook nog steeds de tafels thuis? Heel handig hoor, als je je ze goed kent.  

Tientaltafels zoals 8X32= zijn dan echt heel makkelijk te maken       

Afgelopen week hebben de kinderen verteld over hun lievelingsboek. Deze week mogen 

ze een grappig/spannend/mooi stukje voorlezen aan elkaar! 

En donderdag natuurlijk de paasviering! En… Groep 5B heeft niet alleen het paasfeest te vieren!! 

6 
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 6B een datum gekregen voor hun spreek- 
beurt. Veel kinderen wisten ook al hun onderwerp. Bij bestanden in Teams is de lijst te 
vinden. Wanneer kinderen gebruik maken van een PowerPoint, deze graag mailen naar:  
maruscha@obs-driespan.nl. 
 
Donderdag 1 april is er een paaslunch op school.  
Vergeet niet een bord, beker en bestek mee te nemen!  
Om 14.15 uur gaan we genieten van een hopelijk zonnig paasweekend!  
 

7  
De tijd waar we in leven zit vol met mobiele telefoons, tablets en social media platformen als Instagram en 
Tiktok. Daarom hebben de groepen 7 a.s. dinsdag 30 maart een online voorlichting van Bureau Halt. In de klas 
zullen we een Teams gesprek hebben met Eva. Eerder dit jaar is Eva al langs geweest om ons te leren over 
"groepsdruk". 
 
Waar gaat deze voorlichting over?  
In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit wanneer je op internet 
te ver gaat. Dit doen we door een aantal waargebeurde verhalen te 
onderzoeken. We bespreken met de leerlingen wat er is gebeurd, of het 
strafbaar is, wie het slachtoffer is en welke straf de dader krijgt. Op die 
manier leren de leerlingen dat niet alles even onschuldig is en wat de 
gevolgen zijn als je te ver gaat. Ook bespreken we met de leerlingen hoe ze 
kunnen voorkomen dat ze in zo’n situatie terecht komen en wat ze kunnen 
doen als dat toch gebeurt.  
 
Daarnaast hebben we op donderdag 1 april onze paasviering! We eten gezellig met  
elkaar in de klas en zijn om 14:15 uur vrij om een zonnig paasweekend te vieren.  
Vergeet je je bord, beker en 
bestek niet mee te nemen! 
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8  
Op maandag 29 maart hebben de groepen 8 het Theoretisch Verkeersexamen. We hebben in de klas de 
afgelopen tijd veel geoefend met de verkeersborden, oefenexamens op papier en online. Wij gaan ervoor dat 
alle kinderen in 1x slagen! Succes! 
 
Op dinsdag 30 maart hebben we een online voorlichting van Bureau Halt. In de klas zullen we een Teams 
gesprek hebben met Eva. Eerder dit jaar is Eva al langs geweest om ons te leren over "groepsdruk". 
 
Waar gaat deze voorlichting over?  
In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit wanneer je op internet 
te ver gaat. Dit doen we door een aantal waargebeurde verhalen te 
onderzoeken. We bespreken met de leerlingen wat er is gebeurd, of het 
strafbaar is, wie het slachtoffer is en welke straf de dader krijgt. Op die 
manier leren de leerlingen dat niet alles even onschuldig is en wat de 
gevolgen zijn als je te ver gaat. Ook bespreken we met de leerlingen hoe ze 
kunnen voorkomen dat ze in zo’n situatie terecht komen en wat ze kunnen 
doen als dat toch gebeurt.  
 
 

 

 


