
  

 

 

 
Tevredenheidpeilingen 
U heeft van ons nog resultaten van de tevredenheidpeilingen 2020-2021 tegoed. Deze kunt u 
binnenkort van ons verwachten. Wij kunnen wel alvast melden dat we trots zijn op de uitkomsten 
van de vragenlijsten van de leerlingen en ouders. Wordt vervolgd… 
 
Pinksteren 
Op maandag 24 mei is het tweede pinksterdag. De leerlingen zijn dan vrij. Na een iets langer 
weekend zien we iedereen op dinsdag 25 mei graag 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. 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 mango 

donderdag  cherrytomaatjes 

vrijdag  appel 

 
Nieuws uit de groepen 

1  
 We zijn gestart met het thema water. Eerst gaan we met elkaar 
bedenken wat we allemaal al weten (veel!) en waar we water allemaal 
voor gebruiken. Misschien leuk om thuis met uw kind te kijken naar de 
regenpijp, in de meterput en naar de waterleiding. Dat kan leuke 

gesprekken opleveren       

 

We kunnen nog wel wat appel/perensap glazen flessen gebruiken 
voor ons 'waterorgel'. En als laatste nog de vraag om goed de namen op de pakjes, bakjes en bekers te zetten 
want dat scheelt voor uw kind een hoop zoekwerk (en voor ons). 
Volgende week is het verlof van juf Wendy alweer voorbij en is ze weer in groep 1a te vinden. Juf Claar is dan 
op woensdag weer in groep 1b. 
 

2  

Ook in de groepen 2 zijn we gestart met het thema ‘water’ aan de hand van het nieuwe 
boek van de week: o, o, octopus. De letter o van octopus staat centraal. We hebben 
verteld wat we al weten over water en ook wat we nog graag willen leren over dit 
onderwerp.  
Tijdens de gymles van afgelopen dinsdag hadden gymjuffen Sanne en Bernice weer veel 
leuke dingen bedacht. Dit keer ook boogschieten! Dat was nog best moeilijk, maar na 
even oefenen kwamen de eerste pijlen al tegen het raam aan! 
 
 

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

 

 

Weekbrief van 24 mei 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/


3  
Tijdens de rekenlessen oefenen we verhaalsommen en we gaan door met het automatiseren van de sommen 
tot 10. 
We worden steeds beter in het lezen van woorden met een open lettergreep. Aan het eind  
van volgende week mogen de kinderen weer aan de juf laten horen hoe goed ze de woorden  
van kern 10 kunnen lezen. 
Vrijdag gaan we hopelijk (als het weer het toelaat) weer naar de natuurspeeltuin.  
 
Enes heeft een zusje gekregen. Ze heet Alea en groep 3a heeft tijdens de muziekles een lief babyliedje leren 
spelen op een xylofoon.   
 

4  
Wat zijn we trots op onze leerlingen! Er worden steeds meer tafeldiploma's gehaald en ook het rekendiploma 
wordt langzaamaan gehaald. Het rekendiploma wordt normaal gesproken in groep 3 behaald, maar vanwege 
de lockdown van vorig schooljaar hebben we dit doorgeschoven naar groep 4. Het houdt in dat de leerlingen 
het antwoord moeten geven op 40 plussommen t/m 10, 40 minsommen t/m 10 en 10 verliefde harten. Dit 
moet binnen 3 minuten gebeuren. We hopen dat alle kinderen voor de zomervakantie zowel hun 
tafeldiploma als hun sommendiploma halen. We blijven op school veel oefenen.  
 
Willen de kinderen uit groep 4A nog denken aan een glazen potje?  
 
Diar is nogmaals grote broer geworden. Zijn zusje heet Alea en we hebben een leuke verrassing voor het gezin 
geknutseld.  
 

5  

Eindelijk weer een schoolweek van 5 dagen. Weer even in het oude ritme. Dat was fijn! 
Deze week hebben we met rekenen gewerkt met verhoudingstabellen. Best moeilijk. Maar als je goed 
meedoet, oplet en nadenkt komt het helemaal goed. 
Met spelling zijn we aan het oefenen met woorden uit de categorie keuken. Dit zijn woorden die je met een 
tweetekenklank schrijft. Deze tweetekenklank staat aan het eind van de klankgroep.  
Met taal hebben we deze week in twee-of drietallen gedichten voorgedragen in de klas. 
Dit was echt heel leuk! 
Met Nieuwsbegrip zijn we goed aan het oefenen met de rollen van verslaggever,  
voorzitter en vragensteller. We lazen een tekst over Maxima, die 50 jaar is geworden!                                                       
 
In groep 5B is Saar afgelopen vrijdag komen wennen en vanaf dinsdag zit ze bij ons in de klas. Welkom Saar!! 
We hopen dat je snel gewend bent! 

6 
Nieuws uit groep 6b 
Wat fijn dat ik deze week weer een aantal stickers mocht uitdelen voor het halen van de 
tafeldiploma’s! 
 
Misschien heeft u het al gehoord maar het kan hier gaan muntjes regenen. De kinderen 
kunnen namelijk sinds deze week muntjes verdienen. We hebben zelfs een 
penningmeester en een hulp penningmeester aangesteld om dit allemaal in goede banen 
te leiden. De laatste vrijdagmiddag van de maand kunnen de kinderen hun muntjes 
inruilen voor leuke dingen. 
 



7  
Wat hebben we een enorm leuke week met elkaar gehad! Eindelijk weer een schoolweek van 5 dagen, waarin 
we van alles konden doen! We zijn begonnen aan een nieuw hoofdstuk van geschiedenis waar diverse 
oorlogen centraal staan... Veel kinderen vinden dit onderwerp reuze interessant, dus u zal thuis vast iets 
horen!  
 
Volgende week starten we de week met tweede pinksterdag, weer eens vrij! Maar daarna is het over met alle 
extra vrije dagen. We zullen volgende week het dictee van spelling en onze taaltoets maken!  
 
Fijn lang weekend allemaal!  
  
Daarnaast was juf Emma jarig... 's Woensdag voor de pauze werd er nog hard gewerkt aan procenten en het 
schrijven van een verhaal, daarna werden er gezellig spellen gespeeld. Wat wisten de kinderen de juf te 
verrassen... We hebben een superdag gehad, dankjulliewel daarvoor! 
 

8  
Belangrijk nieuws over de uitslag van de Iep-toets 
 
Wij kregen onderstaand bericht van het Bureau ICE, die de Iep-toets nakijkt, de scores berekent en de 
uitslagen verzorgt. 
Dit schooljaar is een bijzonder jaar, zeker voor de leerlingen in groep 8 die de stap naar het voortgezet 
onderwijs gaan maken. Het is belangrijk dat het toetsadvies dit schooljaar, net als andere jaren, aansluit bij de 
potentie van de leerling. Daarom wordt er op dit moment samen met het Ministerie van OCW en de andere 
eindtoetsaanbieders gekeken naar de landelijke normering van de eindtoets 2021. Deze berekeningen kosten 
wat extra tijd. We realiseren ons dat dit vervelend is voor leerlingen, ouders en voor jullie als school. We 
stellen alles in het werk om te zorgen dat de leerlingen zo snel mogelijk de leerlingrapportages krijgen. 
 
Zodra wij de uitslagen binnenkrijgen, zullen wij deze delen met de kinderen en met u. 
Nog eventjes geduld dus...... 
 
De voorbereidingen van de film lopen ook gewoon nog door. Audities doen, alvast teksten instuderen, scenes 
naspelen..... Wat ontzettend leuk om te zien dat de kinderen (en de leerkrachten) er vol enthousiasme mee 
bezig zijn. Op maandag 14 juni t/m woensdag 16 juni wordt de film in beide groepen opgenomen. Dan zullen 
we er helemaal klaar voor zijn. 
Wilt u op deze data geen tandarts-, dokters-, orthodontist- en andere bezoekjes plannen? 
We hebben namelijk te maken met een strakke planning om 2 films in 3 dagen te moeten maken. Alvast 
bedankt voor uw medewerking! Wij hebben er nu al zin in. 
 
 
 
 
 
 

 

 


