
  

 

 

 
Teruggave vrijwillige ouderbijdrage  
Na overleg met de ouderraad, medezeggenschapsraad en directie is besloten over te gaan tot 
teruggave van de vrijwillige ouderbijdrage. Hierover heeft u op vrijdag 23 april een mail gehad. 
 
‘Nieuwe baan’ meester Ferry 
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat meester Ferry van Lier op een andere school werken 
binnen Stichting De Hoeksche School. Dit betekent dat hij afscheid zal nemen van Het Driespan. Dit 
schooljaar is hij nog tot de zomervakantie in groep 8B. Het is nog wat vroeg, maar wij bedanken hem 
(alvast) voor zijn inzet op Het Driespan en wensen hem volgend schooljaar veel plezier op De 
Dubbeldekker in Numansdorp. 
 
Aandacht voor herdenken en Bevrijdingsdag - Bericht van leerlingen uit groep 7  
Info 4 en 5 mei   
Wij hebben het in de groepen 7 gehad over 4 en 5 mei.   
We hebben het hierover gehad, omdat het belangrijk is dat we weten wat er  
toen gebeurd is.  
We hebben het bijvoorbeeld over Anne Frank gehad, maar om ook niet te  
vergeten Bevrijdingsdag en herdenkingsdag.   
We hebben het ook over de 2 oorlogsgraven hier in Puttershoek gehad.  
Jammer genoeg konden we dit jaar niet naar de graven toe.  
Daarom moeten we ze in deze nare tijd extra dankbaar zijn.  
  
Anne Frank  
Toen we het over Anne Frank hadden, hebben we veel geleerd.  
Anne Frank was joods en heeft een dagboek geschreven van de tijd dat ze  
ondergedoken zat in de Tweede Wereldoorlog. Helaas werd ze ontdekt in  
1942. Nu weten we dat ze is verraden.  
 
We hebben veel geleerd en vonden het ook zeker interessant.  
 
Met vriendelijke groet, Thijs en Sven, groep 7  
 
Hemelvaartweekend 
Op donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. De leerlingen zijn vrij op donderdag 13 mei en vrijdag 
14 mei. We zien iedereen graag weer op maandag 17 mei 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. Deze periode wordt met 5 weken verlengd, omdat de 
scholen gesloten zijn geweest.  
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 Nog  

donderdag         niet  

vrijdag               bekend 
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Nieuws uit de groepen 

1  
Wat een drukke en gezellige week was het! We werkten toe naar de Konings- 
Spelen en hebben hier een feestelijke en sportieve ochtend van gemaakt met  
elkaar. Nu gaan we heerlijk vakantie vieren en we hopen alle kinderen weer  
uitgerust en bijgetankt terug te zien op 10 mei! Fijne vakantie! 
 

2  

Wat een drukke en gezellige week was dat! We werkten toe naar de 
Koningsspelen en hebben hier een feestelijke en sportieve ochtend van 
gemaakt met elkaar.  
In groep 2a is Jhené grote zus geworden van haar broertje Joël! Van harte 
gefeliciteerd en veel geluk met elkaar!  
We wensen iedereen een heel fijne meivakantie toe en vergeten jullie op 
zondag 9 mei, Moederdag, niet de hint te geven om de kinderen te laten 

zoeken naar hun goed verstopte cadeautje?        
 

3  
Na al het harde (thuis)werken zijn we wel toe aan vakantie! 
In de vakantie is het wel belangrijk dat de kinderen het lezen onderhouden. Om dit te  
stimuleren geven we een leeskleurplaat mee. Elke dag dat je minimaal 10 minuutjes  
hebt gelezen, mag je de hokjes van de bijbehorende dag met de juiste kleur inkleuren.  
Wat voor figuur zou het gaan worden?  
Na de vakantie gaan we verder werken in Kern 10 van Veilig leren lezen. We gaan dan 
tweelettergrepige woorden met open lettergreep leren lezen zoals bomen en nagel. 
Met rekenen starten we in blok 4. We leren de kalender aflezen en aanvullen en we  
werken met het kralensnoer t/m 100.  
 

4  
We sluiten weer een blok af van De Vreedzame School en daarom hebben de kinderen de kletskaart weer 
mee naar huis gekregen. Vraagt u er thuis eens naar. 
We zijn inmiddels ook gestart met blok 4 “we hebben hart voor elkaar”. Dit gaat over emoties en gevoelens 
en we hebben met elkaar ruim 30 gevoelens kunnen benoemen. 
 
Willen de kinderen van groep 4a een potje van huis meenemen na de vakantie? We gaan op 
zoek naar beestjes.  
 
De kinderen hebben een tafelbingo mee naar huis voor in de vakantie.  
Wie zal er na de vakantie bingo hebben?  
Na de vakantie kunnen de kinderen hun tafelbingo inleveren bij de juf of meester.  
 
Rekenen: heel de week staat in het teken van minsommen t/m 100 uitrekenen. 
Taal: we starten met thema 8 “winkel” en na de vakantie leren we hoe je zinnen maakt met woordsoorten 
(werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwaard en bijvoeglijk naamwoord) en we gaan leren hoe je woorden 
in alfabetische volgorde zet.  
Spelling: we leren hoe je woorden met twee verschillende medeklinkers in het midden schrijft, bijv. kasteel. 
  
Wij hopen dat alle kinderen een goede vakantie hebben en op 10 mei weer fris en fruitig op school komen. 



5  

Vrijdag was een leuke dag. De koningsspelen en het ontbijt waren leuk. 
 
We hebben blok 4 "We hebben hart voor elkaar" van De Vreedzame School afgesloten. 
De kinderen hebben een kletskaart mee naar huis gekregen. Tijdens dit blok zijn we 
gestart met iedere dag een knijper op te hangen bij het gevoel wat je hebt als je op  
school komt. Regelmatig hebben we ons gevoel opgeschreven in het gevoelsschriftje.  
Wat fijn om met elkaar over gevoelens open te kunnen praten. 
 
Rekenen: Deze week hebben we geoefend met millimeter. We moesten heel nauwkeurig meten. Achteraf 
waren de opdrachten moeilijker dan gedacht. 
Taal: Met taal hebben we de onregelmatige werkwoorden 'hebben’en 'zijn’ behandeld. Ook de ik-, hij- en wij 
vorm van een werkwoord zijn aan de orde gekomen. 
Spelling: Op dit moment zijn de jager-en de bakker woorden aan de beurt. Lastige spelling categorieën. Goed 
nadenken, dan lukt het! 
 
De eerste toets van Topo is gemaakt!  Wat waren jullie zenuwachtig....... 
Maar wat hebben jullie hard geleerd en jullie best gedaan!                                             Fijne vakantie! 

6 
Wat leuk dat er zoveel dubbele moestuintjes mee naar school zijn genomen.  
Na de vakantie mag ieder kind, als hij/zij het wilt, moestuintjes planten.  
Ben benieuwd wie er hele groene vingers heeft. 
 
Maar eerst gaan we lekker genieten van twee weken vakantie! 

7  
Op donderdagmiddag zijn de kinderen uit groep 7 aan het rennen gegaan! De juffen hadden allerlei vragen 
over het Natuniek hoofdstuk verspreid over de natuurspeeltuin, de kinderen moesten natuurlijk antwoorden 
geven. Met het mooie weer was dit een succes! En wat wisten de kinderen al veel over de onderwerpen. De 
toets na de vakantie wordt een eitje!  
 
 
Na weken hard werken, kunnen we even uitrusten. 
De juffen wensen jullie een fijne vakantie, waarin het 
zonnetje hopelijk veel gaat schijnen! We zien jullie graag 
allemaal weer (uitgerust en gezond) op school komen op 
maandag 10 mei!  
 
 

8  
Potlood en gum: check      
Geluksvoorwerpen: check        
Geoefend met rekenen, taal en spelling: check 
Kauwgom: check                  
Succesfles: check                         
Een boek, tekening, puzzel: check 
……………………………………………………………. 



Alle ingrediënten om de IEP-toets goed te kunnen maken en twee keer per dag een uur lang stil te zijn, waren 
aanwezig........ Wat hebben de kinderen hun best gedaan en hard gewerkt om te laten zien wat ze van al die 
acht jaren onderwijs hebben onthouden. 
 
De boekjes zijn inmiddels opgestuurd om nagekeken te worden en dan is het toch wel spannend wat voor 
uitslag er uitkomt. Zodra we de resultaten binnen hebben, zullen we deze met de kinderen en hun ouders 
delen. 
Op vrijdag hebben we de week feestelijk afgesloten met de Koningsspelen. Sportief gekleed en/of een oranje 
tintje; het was er allemaal. Even lekker ontspannen met sport en spel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De twee weken vakantie die voor de deur staan, die hebben jullie echt verdiend. 
Wij wensen jullie een heel fijne vakantie en zien jullie graag uitgerust terug! 
 
 

 

 


