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De eerste schoolweek van 2022 zit er al weer (bijna) op… Wat fijn onze leerlingen weer op school te 
zien! 
 
Inschrijven broertjes/zusjes op school 
Wij hebben dit schooljaar al weer veel nieuwe leerlingen mogen inschrijven op Het Driespan. Wij zijn 
heel blij dat veel ouders (opnieuw) voor onze school hebben gekozen! 
Het is voor ons fijn om tijdig te weten hoeveel leerlingen er nog zullen worden aangemeld. 
Zitten uw kinderen al op onze school en komen binnenkort ook broertjes of zusjes naar Het 
Driespan? Geeft u dit dan aan ons door, dan zorgen wij voor een inschrijf- 
formulier. U kunt ook altijd een afspraak met ons maken voor een (hernieuwde) kennismaking en 
rondleiding. Uiteraard houden wij hierbij rekening met richtlijnen rondom COVID-19. 
 
Kent u nog ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren)? Ook  
voor hen maken wij graag tijd. Zij kunnen altijd contact met ons opnemen om een 
kennismakingsafspraak in te plannen. Graag via info@obs-driespan.nl of 078-6763807. 
 
Cito-toetsen  
In de komende weken maken de leerlingen Cito-toetsen van technisch lezen, begrijpend lezen, 
rekenen en spelling. De resultaten zullen met u worden besproken tijdens de rapportgesprekken. 
 
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.  

woensdag mandarijn 

donderdag  avocado 

vrijdag  appel  

U kunt het aanbod ook zelf bekijken via de volgende link:  Frupaks - Vernooij B.V. - EU Schoolfruit 
  
Nieuws uit de groepen 

1 
Wat fijn om alle kinderen na de vakantie weer op school te zien in plaats van vanachter een 
schermpje met onlineonderwijs! De eerste week zijn we rustig gestart met een paar 
verjaardagen en weer even wennen aan elkaar. Volgende week starten we met het thema: 
Spannende boeken!  
 
In blok 3 van de Vreedzame School (We hebben oor voor elkaar) leren we hoe  
we goed naar elkaar kunnen luisteren en vragen stellen daarom zijn we ook  
gestart met het meegeven van de verteltas/koffer. Om de beurt krijgen de 
kinderen deze mee naar huis en stoppen er dan 3 voorwerpen in waar ze dan  
over willen vertellen in de kring. Soms is dat best wel een beetje spannend,  
maar de spulletjes laten zien is al leuk en vaak komt het vertellen er dan vanzelf  
een beetje bij. Elk kind kan bijna niet wachten tot de tas/koffer mee naar huis  
mag! 
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De letter van de week is de letter P (zeg: puh) van Pinguïn. Spulletjes die  
beginnen met de letter p mogen mee naar school voor op het lettertafeltje.   
 

2 
Het nieuwe jaar 2022 is weer goed begonnen. Alle kinderen waren weer gezellig op school. 
Deze week zijn we begonnen met blok 3 van DVS: We hebben oor voor elkaar! 
In dit blok leren de kinderen goed naar elkaar te luisteren en om goeie vragen te stellen. 
Daarom zijn we begonnen met de verteltas/doos. Iedere dag mag een kind deze mee naar huis 
nemen. Thuis stopt het kind 5 voorwerpen in de tas/doos. Hier gaat hij/zij de volgende dag in 
de klas over vertellen. Dit kan voor sommige kinderen best spannend zijn, maar ook heel leuk 
hoor! Iedereen komt aan de beurt.  
 
Nu zijn we over de winter aan het werken. Maar volgende week gaan we het  
over spannende boeken hebben.  
 

3 
We leren de au, ui, ei en de f. Leest u thuis met ons mee?  
 
We gaan beginnen met het automatiseren van de sommen t/m 10. Alle som- 
men zijn verdeeld in verschillende categorieën. In het supersnelle sommenboek 
mogen de kinderen de sommen horende bij een bepaalde categorie kleuren en  
daarna supersnel uitrekenen.  
 
Volgende week dinsdag beginnen de Cito's weer. We starten met Cito rekenen. 
 
Binnenkort gaan wij de rapporten in orde maken. We missen nog wel een  
aantal rapporten. Zou u deze willen meegeven? Alvast bedankt! 
 

4  
We zijn afgelopen week weer fijn gestart in de klas. De nieuwe rekenmethode is een succes. 
De kinderen hebben op verschillende manieren de oppervlakte en omtrek leren meten van 
verschillende vormen. Hierbij mochten ze gebruik maken van A4’tjes, vouwblaadjes, touwtjes 
en rietjes. Ook het samenwerken ging hen goed af. (zie foto’s). 
 
 
 
 
Vanaf dinsdag starten we met het maken van Cito  
rekenen. 
 
Groep 4 mist een aantal rapporten. Wilt u het rapport  
meegeven aan uw kind? 
 

5  

De eerste week zit er alweer op en wat hebben we hard gewerkt! 
 
Volgende week starten de Cito-toetsen; we beginnen met rekenen.  
 



6 
De vakantie zit er weer op en wat fijn dat we weer op school 
konden zijn. 
Vanaf volgende week beginnen de Cito-toetsen.  
 
In de klas zijn we begonnen met kilometerlezen. Door te lezen 
kunnen de kinderen vanuit Nederland op reis door Europa.  
 
De kinderen hebben klassikaal afgesproken hoeveel bladzijdes ze moeten lezen om een 
centimeter te reizen. Er zijn inmiddels al veel reizen begonnen!  
 

7  

We zijn in de groepen 7 weer goed gestart in 2022! 

 

GOTD Onzinkbaar en toch gezonken.  

 

8  

Dat was weer even inkomen...  
In plaats van lekker luieren, uitslapen en de hele dag buiten spelen of gamen, moesten we 

weer geconcentreerd werken...        
Na maandag waren de meesten er weer aan gewend en konden we weer op volle kracht 
vooruit.  
Weer aan de slag met de relatie tussen verhoudingen, breuken en percentages onthouden, 
woorden zoals luiwammesen schrijven, de lijdende en bedrijvende vorm toepassen en noem 
zo maar op! 
 
Volgende week dinsdag beginnen de Cito's weer, waarbij we beginnen met de  
rekencito's deze keer.  
 
 

 

 


