
  

 

 

 
Cito-toetsen  
Vorige week startte de afname van de toetsen van Cito. Deze week zijn er lettertoetsen voor de 
leerlingen in groep 2 en maken de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 Cito-toetsen van technisch 
lezen en spelling. Vanaf groep 4 t/m 8 wordt ook de toets van begrijpend lezen afgenomen.  
 
Nieuwe collega 
Na de zomervakantie komt er een nieuwe juf werken op Het Driespan. We heten haar (alvast)  
van harte welkom en wensen haar een fijne tijd toe op onze school! Hieronder stelt zij zich kort  
aan u voor… 
Mijn naam is Sandra van Dien. Ik ben 35 jaar en woon sinds twee jaar in de Hoeksche Waard 
in Klaaswaal. Ik ben nu 12 jaar juf en ik vind dit nog steeds het allerleukste beroep wat er is.  
Volgend schooljaar kom ik werken bij jullie op school in de middenbouw. Ik heb er heel veel zin in.  
Op naar volgend schooljaar!  
 
Gevonden voorwerpen 
In een andere bijlage in de mail met deze weekbrief vindt u een overzicht van gevonden voorwerpen. 
Zit er iets van uw kind(eren) bij? De spullen zijn te vinden in de gevonden voorwerpenkist en kunnen 
worden opgehaald door de kinderen. Wilt u zelf iets ophalen? Geef dit dan vooraf even door i.v.m. 
de geldende maatregelen.  
 
Nieuws uit de groepen 

1  
Het thema water is nog in volle gang. We hebben verschillende proefjes gedaan  
met drijven en zinken en in de watertafels wordt heerlijk gespeeld. In de groepen 1  
hebben we een eerste schrijfoefening gedaan, namelijk de vis. Heel knap van de 
kleuters van groep 1!  

2  

Ook nu zijn we nog aan het werken rondom het thema ‘water’. We leren wat er kan 
blijven drijven en wat er kan zinken en leren ook veel over inhoud tijdens het spelen aan 
de watertafel. We nemen nu het zo warm is ook regelmatig een emmer water mee naar 
buiten. Verven met water is een heerlijke activiteit! 
We hebben ook weer een schrijfoefening gedaan, dit keer van het zeepaardje.  
Met rekenen hebben we geleerd hoe je kunt betalen met geld. Dat was interessant! 

3  
We oefenen steeds langere woorden tijdens de leeslessen. En we blijven de spelling van de –eer, -oor, -eur en 
–aai, -ooi, -oei woorden oefenen.  
Tijdens de rekenlessen gaan we de sommen tot 10 oefenen tot we ze kunnen dromen.  
De afgelopen maandagen hebben wij weer fijn kunnen gymmen in de gymzaal. Let u erop dat u op maandag 
gymkleding en gymschoenen meegeeft aan uw kind. De vakleerkracht heeft aangegeven dat kinderen zonder 
gymspullen niet mee mogen doen met de gymles.  
Op vrijdag gaan we nog steeds naar de natuurspeeltuin. Het is fijn als de kinderen dan laarzen of dichte 
schoenen aan hebben. 
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4  
Gelukkig konden we deze week weer lekker zwemmen. We hebben dus weer 2 keer een sportmoment. 
Sommige kinderen waren helaas hun gymspullen vergeten. Nu konden de kinderen de afgelopen week nog 
meedoen, maar de gymleerkrachten gaven aan, dat de kinderen volgende week zonder gymspullen niet mee 
mogen doen. We willen vragen aan iedereen om erg te hebben in de gymspullen maandag. Denken we ook 
aan schoenen hierbij? 
 
De komende week gaan we verder met de citotoetsen. We gaan spelling en begrijpend lezen maken. Ook 
worden er nog leestoetsen afgenomen. 
 
We zijn bij rekenen veel bezig met halen van de diploma's voor de tafels en de sommen tot en met 10. Oefen 
thuis de tafels goed. Het zou mooi zijn als iedereen de diploma's heeft gehaald dit schooljaar. 
 
Bij spelling oefenen we "jager”- en “bakker”-woorden. We maken in het hoofd de 
verdeling in klankstukken en bepalen zo hoe we de woorden goed kunnen schrijven. 
 
Woorden op alfabetische volgorde zetten, zelfstandig naamwoorden uit een zin halen, bepalen welke 
woorden met een hoofdletter moeten worden geschreven en zinnetjes maken zoals “De nieuwe bal rolt” zijn 
de onderwerpen van de taallessen.  
  

5  

Wat was het weer leuk op zwemles! Allemaal weer blije gezichten die het water in gingen! 
We willen jullie er ook even aan herinneren dat we op maandag gymmen. Enkele kinderen waren afgelopen 
maandag hun gymspullen vergeten.  
 
Vorige week hebben we de CITO-rekenen afgerond. Vanaf maandag starten we met CITO-begrijpend lezen en 
spelling. Wat zijn we trots op de groepen 5 dat ze zo rustig en aandachtig kunnen werken. 
 
Nog steeds zijn er enkele kinderen die hun tafeldiploma B kunnen halen! De bedoeling is dat  

de kinderen binnen 4 ½ minuut 100 tafelsommen van de tafel 1 t/m 10 door elkaar op kunnen  

zeggen.  Wat zou het fantastisch zijn als iedereen het gehaald heeft voor de zomervakantie! 

  

6 
De spreekbeurten zitten erop!! Wat hebben we veel nieuwe dingen geleerd. En wat een leuke en bijzondere 
onderwerpen. 
 
Van de week gingen we even tellen hoeveel weken we nog hebben tot het rapport. Dat zijn er nog maar 3! 
Dat betekent dat de kinderen nog maar 3 weken hebben voor het halen van hun tafeldiploma. 
 
Volgende week donderdag speelt het Nederlands elftal. De kinderen mogen, als ze dat 
leuk vinden, in het oranje naar school komen.  
 
We sluiten af met een goede mop. 
Vorige week kregen we een mail dat de bieb weer open ging. Dus afgelopen dinsdag (gingen altijd op dinsdag) 
gingen wij naar de `bieb, bieb, bieb, naar de bieb’. (zo klonk het onderweg) De groep netjes verdeeld in kleine 
groepjes en bam… De bieb helemaal afgezet. Blijken ze niet meer elke dag open te zijn. Volgende week een 
nieuwe poging. 
 



7  
Van de week hebben veel kinderen hun tafeldiploma's gehaald, super! Nog een paar te gaan en dan zullen we 
naar groep 8 gaan met alle tafeldiploma's op zak. De juffen duimen hard mee.  
 
Op donderdag 17 juni zullen we in groep 7B een klas vol beroemde personen hebben! Voor onze Engelse 
opdracht gaan we aan de slag met een interview, in het Engels. De kinderen mogen in hun personage              
‘s middags naar school komen. Van beroemde TikTok’er tot profvoetballer, van architect tot beroemde 
stuntstepper, het kan niet gek genoeg! De juf (als razende reporter) is erg benieuwd naar alle personages. 
De Oranjekoorts heeft ons ook bereikt. Aan onze inzet zal het niet liggen. Nu moeten de 11 op het veld het 
gaan doen! Wij zijn er klaar voor!  
 
Een kleine gunst van de juf en gymjuffen. Aangezien het zulk lekker weer is,  
lopen veel kinderen al in sporttenues, alleen voor de gym zijn er écht aparte 

kleren nodig. Voor de geur in de gymzaal en in de klas, is dit ook bevorderlijk!        
 

8  
De voorbereidingen en het repeteren voor de film zijn nog steeds in volle gang.  
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 juni is het dan zover: dan kruipen  
we voor “het echie” in onze rol en nemen we dus de film op. Het eindresultaat  
laat dan nog even op zich wachten. Wij hopen de film in het bijzijn van kinderen 
en ouders te kunnen tonen, maar alles hangt af van de versoepelingen/maatre- 
gelen rondom corona. De planning is dinsdagavond 13 juli; duimt u hard met ons 
mee! 
 
Ondertussen zijn wij (de meester en de juf i.s.m. een aantal OR-leden) druk bezig met de voorbereidingen 
voor de spectaculaire 2,5 daagse voor groep 8. 
De festiviteiten gaan op woensdag 7 juli van 8.45u - 12.30u van start. Om vervolgens door te gaan op 
donderdag 8 juli van 8.45u - 22.00 uur en vrijdag 9 juli van 8.45u - 23.00u. 
Wat we die dagen gaan doen, houden we nog even geheim. Maar dat het een feestje wordt, is zeker! 
Binnenkort zullen we contact opnemen met de ouders van kinderen met een voedselallergie, zodat we het 
eten/drinken van deze dagen kunnen afstemmen. 
 

 

 


