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Kletskaart De Vreedzame School mee 
Alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 6 krijgen vrijdag een ‘kletskaart’ mee. Bij 
de kleuters staan op de voorkant van deze kaart Aap en Tijger. Dit zijn de 
handpoppen die bij de lessen van De Vreedzame School regelmatig een hoofdrol 
spelen. Bij de andere groepen een afbeelding passend bij het blok. 
Blok 3 van De Vreedzame School heeft als thema: ‘We hebben oor voor elkaar’. In 
dit blok leren de kinderen belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals 
duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een 
ander, verschil van mening overbruggen. 
U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van de vragen op de achterkant van de kletskaart. 

Zo vindt u bij de kleuters bijvoorbeeld de onderstaande vragen: 
“Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar?” Of: 
“Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel?”  
“Hoe kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te gebruiken, bijvoorbeeld met je 
gezicht, armen, handen? Laat zien dat je iets leuk vindt en niet leuk vindt.” 
 
 

Cito-toetsen  
In de afgelopen week en de aankomende week maken de leerlingen Cito-toetsen van technisch 
lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. De resultaten zullen met u worden besproken tijdens de 
rapportgesprekken. 
 
Nationale Voorleesdagen en het voorleesontbijt 
Op woensdag 26 januari starten de Nationale voorleesdagen. Tijdens deze dagen wordt er bij ons op 
school extra veel tijd en aandacht geschonken aan het (voor)lezen.  
Voor de groepen 2 en 3 starten deze dagen feestelijk met een voorleesontbijtje op woensdag 26 
januari. De leerlingen krijgen een krentenbol, stukje ontbijtkoek en wat drinken. De kinderen mogen 
op deze ochtend in hun pyjama naar school komen en zullen voorgelezen worden door een 
‘verrassingsjuf’. 
Leerlingen die thuis zijn i.v.m quarantaine krijgen het ontbijtpakketje thuis afgeleverd en ontvangen 
een mail met een uitnodiging van de leerkracht om het voorlezen via Teams bij te wonen. 
 
Let op! De groepen 1A en 1B zijn nu in zijn geheel in quarantaine. Later zullen wij u informeren over 
wanneer en hoe we voor deze leerlingen het voorleesontbijt zullen organiseren. 
 
Doen jullie thuis ook mee? (Boeken)tips zijn te vinden op de website www.nationalevoorleesdagen.nl  
 
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 meloen 

donderdag  wortel 

vrijdag  appel 

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

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 januari 2022 
 

 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD0Jzo5Jz0AhVRzKQKHZATAdYQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.euschoolfruit.nl%2Fnl%2Fschoolfruit%2FDeelname-2020-2021%2FDe-wekelijkse-levering%2FFreshweb-B.V..htm&usg=AOvVaw3V-gw5J_Kw80kTVLwi6jCk
mailto:info@obs-driespan.nl
http://www.obs-driespan.nl/
http://www.facebook.com/obshetdriespan/


  
Nieuws uit de groepen 

1 
We hebben de afgelopen week gewerkt rond het boek “De Gruffalo”. Veel kinderen 
kennen het boek al wel, maar hij blijft toch altijd spannend. In de klas en op het  
plein werd druk gespeeld als de Gruffalo.  
 
Deze week hebben er ook weer een aantal kinderen de verteltas/koffer mee  
naar huis gekregen. Wat vinden ze het leuk om hier in de klas over te vertellen.  
De andere kinderen luisteren aandachtig. 
 
Mocht u nog een rapport thuis hebben, zou u dat dan mee willen geven naar school?  

2 
De nieuwe letter die we gaan aanleren is de letter...W. 
 
Verteltas/doos: de kinderen vertellen graag over de spullen die ze in de tas/doos mee naar 
school hebben genomen. De andere kinderen luisteren aandachtig en ze stellen vragen. 
 
Als u thuis het rapport van u kind nog heeft wilt u dat dan mee naar school geven. 
 
Afgelopen vrijdag is juf Suzanne met haar dochter Soof op visite geweest.  
Dit was erg gezellig. 
 
Vanaf maandag 31 januari is juf Suzanne weer bij ons in de groep. 

3 
Volgende week gaan we weer veel lezen bij de juf. De kinderen mogen laten horen hoeveel 
woorden ze in 1 minuut kunnen lezen.  
We sluiten kern 6 af, wat betekent dat uw kind nu alle letters heeft geleerd. Dit moment laten 
we niet zomaar voorbijgaan en daarom vieren we woensdag 26 januari een gezellig 
letterfeestje met de kinderen in de klas. Zullen alle kinderen een letterdiploma krijgen?  
 
Woensdag 26 januari starten ook de Nationale Voorleesdagen 2022. Deze  
dag starten we met voorlezen. Wie zal er in de groepen 3 komen voor- 
lezen? Dubbelfeest! 
 
Maar we zijn nog niet klaar met leren lezen. Donderdag 27 januari starten we met kern 7.   
Met rekenen zijn we aan het herhalen en maken we ons 4e rekenschrift af.  
We gaan ook werken in ons 3e schrijfschrift. Hier gaan we aan elkaar leren schrijven.   
 
Afgelopen week hebben de kinderen de Cito-toets van rekenen gemaakt. Volgende week is 
Cito-toets spelling aan de beurt. 

4  
De eerste Cito-toetsen zitten er op! Wat hebben we hard gewerkt!  
 
Volgende week dinsdag starten we met Cito spelling. Ook worden binnenkort  
de leestoetsen afgenomen.  
 
Maandag starten we met blok 5 van rekenen. Met taal gaan we werken in deel B.  
De helft van de lesstof hebben we dus al gehad! 
 



5  

Het is winter.... maar dat is nog niet te merken buiten. In groep 5A zijn sneeuwpoppen 
geknutseld en in groep 5B pinguïns, nu nog wachten op de sneeuw.  
 
Afgelopen week hebben de kinderen de Cito-toets van rekenen gemaakt. 
Volgende week zijn begrijpend lezen en spelling aan de beurt. 
 
In groep 5B loopt meester Sebastian een aantal weken stage.  

6 
De eerste week met cito-toetsen zit er weer op. En wat hebben de kinderen hun best gedaan! 

Zoals de juffen zeggen: Meer dan je best kan je niet doen! 

Volgende week staat er spelling en begrijpend lezen op de planning. 

 

Nieuws uit groep 6b 

Maandag 31 januari is juf Merel bij ons voor het laatst. Zij zal dan stage gaan lopen bij de 

kleuters. 

Vanaf dinsdag 1 februari komt juf Corine bij ons. Zij zal op dinsdag en vrijdag bij ons in de klas 

zijn. 

 

Voor groep 6 zijn er bij huiswerk de volgende, nieuwe afspraken: 

Leerwerk: Er is maximaal 1 leertoets per week. Aardrijkskunde en topografie  

worden apart van elkaar afgenomen. De spullen die de kinderen nodig hebben 

om te leren worden 1 week voor de toets meegegeven. 

Maakwerk: Er zal geen maakwerk meer mee gaan met de kinderen. 

7  

Voor groep 7 zijn er bij huiswerk de volgende, nieuwe afspraken: 

Leerwerk: maximaal 1 leertoets (aardrijkskunde, geschiedenis of natuniek) per week. 

Aardrijkskunde en topo in 1 toetsmoment. De leerkaarten voor topo worden, samen met de 

samenvatting, 1 week voor de toets meegegeven. 

Maakwerk: na de kerstvakantie 1x per week, ook wanneer er een leertoets is.  

Hiervoor krijgen de kinderen een week de tijd. 

 

Tijdens de DVS-les hebben wij gedebatteerd over de stelling ‘Eén week per jaar mogen de 

leerlingen bepalen wat er op school gebeurt.’ Tegen alle verwachtingen in is de uitkomst van 

dit debat dat dit geen goed idee is, omdat er dan te veel wordt gefeest en te weinig wordt 

geleerd. Wat een toppers!       

8  

De eerste week vol Cito's zit er weer op. Volgende week zul de spelling en begrijpend lezen 

Cito's worden afgenomen.  

 

Ook hebben we het in de afgelopen weken over onze voornemens gehad. 

 

Voor groep 8 zijn er bij huiswerk de volgende, nieuwe afspraken: 

 



Leerwerk: Er is maximaal 1 leertoets per week. Aardrijkskunde en topografie in 1 

toetsmoment. De leerkaarten voor topografie worden, samen met de samenvatting van AK, 1 

week voor de toets meegegeven. 

Maakwerk: Na de kerstvakantie 2x per week (dinsdag en donderdag), ook wanneer er een 

leertoets is. Hiervoor krijgen de kinderen een week de tijd om het in te leveren. 

 
 
 
 

 

 


