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Versoepelingen na voorjaarsvakantie 
In de persconferentie van dinsdag 15 februari zijn veel landelijke versoepelingen aangekondigd. Wat 
een fijn vooruitzicht! 
Na de voorjaarsvakantie zullen ook veel maatregelen vervallen op Het Driespan.  
T/m de voorjaarsvakantie gelden de huidige regels en afspraken.  
Voordat de voorjaarsvakantie begint zullen wij u informeren over wat deze versoepelingen voor onze 
leerlingen en ouders betekenen.  
 
Briefjes toestemming foto’s, e.d. 
Op school worden soms foto’s gemaakt. Volgens de privacy wetgeving dient een ouder/verzorger 
ieder schooljaar opnieuw toestemming te geven wanneer leerlingen herkenbaar op foto’s staan die 
gebruikt worden voor bijvoorbeeld de weekbrief, de website, schoolgids en Facebook. 
Volgende week ontvangt iedereen een briefje met antwoordstrook waarop u aan kunt geven of u wel 
of geen toestemming geeft voor het gebruik van foto’s. We zien de antwoordstrookjes graag z.s.m. 
terug op school.  
 
De Vreedzame School       
We zijn gestart met de lessen uit blok 4: ‘We hebben hart voor elkaar.’ 
In dit blok leren de kinderen gevoelens te herkennen en ermee om te gaan. 
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de 
klas en in de school.  
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig 
voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de 
groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.  
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand 
wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid 
uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.  
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.  
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.   
 
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog 
onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar 
gevoelens praat. We geven kinderen de ruimte om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt 
willen.  
 
Schoolvoetbal  
Yes, na 2 jaar wachten mogen we weer! Op 16 maart, uitwijk 23 maart, voor de groepen 7 en 8 en op 
30 maart, uitwijk 6 april, voor de groepen 5 en 6.  
De kinderen die het leuk vinden om mee te doen aan het schoolvoetbal, kunnen zich bij de 
leerkracht, uiterlijk a.s. maandag, opgeven. De sportcommissie kan dan het aantal teams doorgeven. 
Verdere informatie zal nog volgen, maar je hoeft niet op een voetbalvereniging te zitten om aan het 
schoolvoetbal mee te doen.  
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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 sinaasappel 

donderdag  appel 

vrijdag  peer 

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

1 
We werken nu twee weken rond het thema verkeer. Wat is verkeer? Waar moet je op letten in het verkeer? 
En hoe moet je bijvoorbeeld oversteken? 
 
Met de vreedzame school hebben we het gehad over gevoelens; waar word je blij  
van en waarvan juist niet?  
 
Vrijdag 25 februari is het weer speelgoeddag. De kinderen mogen dan allemaal 
speelgoed van thuis meenemen om op school mee te spelen. Liefst speelgoed waar- 
mee ze samen kunnen spelen en geen te kleine onderdelen! 

2 
Het komende halfjaar komt juf Merel bij groep 2a stage lopen. Ze is er dan op maandag en soms is ze er een 
hele week. 
 
Wij zijn deze twee weken bezig met: Het verkeer. Wat is verkeer? Wat is er allemaal in  
het verkeer? Zelfs rekenen we over verkeer.  
 
Vrijdag 25 februari is het Speelgoeddag. De kinderen mogen eigen speelgoed mee- 
Nemen waarmee ze mogen spelen .Liefst speelgoed waarmee ze samen kunnen  
spelen en geen te kleine onderdelen! 

3 
Aankomende week gaan we verder met kern 8. We leren dan woorden die eindigen op –d (goud), -b (web),    
-nk (bank) en woorden met ch (lach).  
 
In de klas hebben we geoefend met verliefde harten. Dat zijn alle sommen die  
samen 10 zijn. Vraagt u thuis eens naar de verliefde harten.   
 
In ons rekenboek gaan we de getallen van klein naar groot, splitsen van getallen tussen  
de 10 en 20 en klokken herkennen, wijzers plaatsen uur en hoe laat is het een uur eerder 
of later herhalen.  
 
Met De Vreedzame School maken we de gevoelsstokjes of gevoelsknijpers af en gaan we in de klas een 
gevoelsboek maken.   

4  
Nog 1 week en dan is het vakantie! Nog even doorzetten, we zijn er bijna!        
Maandag gaan we alweer beginnen met blok 6 van rekenen. Afgelopen week hebben we 
de toets van thema 5 gemaakt.  
Met taal gaan we herhalen. We besteden nogmaals aandacht aan het maken van een korte  
zin, het veranderen van een vertelzin in een vraagzin en andersom, het zoeken van een 
waar- en wie deel in een zin, en het verschil tussen onbeleefd en beleefd iets vragen.  
Met spelling gaan we aan het werk met –je, --pje en -tje woorden.  

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


5  

In de groepen 5 zijn we nu allemaal klaar met de Citotoetsen en zijn we begonnen aan  
nieuwe blokken en thema’s van rekenen en taal/spelling.  
Groep 5A is deze week gelukkig weer naar school geweest na quarantaine van de juffen 
van deze klas.  
De muzieklessen zijn vorige week begonnen. De kinderen hebben deze week slagwerk  
gespeeld en op de piano en vorige week klarinet. Met deze lessen hopen we te werken  
naar een mooie eindvoorstelling aan het einde van de reeks muzieklessen die de  
komende periode gegeven gaat worden.  
 

6 
De verwerking van de les van Nieuwsbegrip van twee weken geleden ging over de  

Olympische Winterspelen was wat anders dan normaal in groep 6A. Na het actief lezen en  

het maken van de sleutelvragen zijn de kinderen aan de slag gegaan met het maken van 

‘een placemat’. Een placemat is bedoeld om op een speelse wijze verder te praten of te 

lezen over de inhoud van de tekst. Wat een creativiteit is er gezien; een memoryspel,  

weetjes en feitjes, zoek de verschillen, raad het sportplaatje en een quiz. Ook wilden de  

kinderen hun werk graag presenteren voor de klas. Een veelzijdige en zeer leerzame les! 

 

Op woensdag 23 februari hebben de leerlingen de toets van topografie. Succes met leren! 

 

Sinds vorige week dinsdag hebben de kinderen uit groep 6 muziekles van Maasmuziek. Vorige week stonden 

de blaasinstrumenten op het programma en afgelopen week kwamen de trommels en de keyboards 

tevoorschijn. Dinsdag 22 maart worden deze lessen afgesloten met een optreden. Zien we jullie dan ook? 

(info volgt) 

 
 

Afgelopen donderdag zijn weer 4 zelftesten met de leerlingen meegegeven. Twee voor de laatste week voor 

de voorjaarsvakantie en twee voor de eerste week na de voorjaarsvakantie. 

7  

Twee weken geleden hebben wij voor het eerst muziekles gehad van juf Mimi en leerden wij het liedje ‘In the 

Jungle’. Deze week was het weer zover. Met beide groepen 7 hebben we ‘In the Jungle’ nog een aantal keren 

geoefend en zijn we gestart met een tweede nummer ‘We don't talk about Bruno'. Of en wanneer wij ons 

gezang met jullie gaan delen, maken wij later bekend. Wordt vervolgd! 

 

Bericht van onze voorleeskampioen Mijke: 



Ik kwam binnen en ik had gezonde spanning, maar ik werd super lief ontvangen. 

Even later was het zover, de eerste kandidaat was aan de beurt en ik was als 

derde. Toen ik naar voren werd geroepen dacht ik ‘O, nee! En mijn hart ging echt te 

keer maar toen ik eenmaal zat was het wel wat minder en het commentaar van de 

jury was ook goed. Na een tijdje waren alle voorlezers geweest en was het zover. 

Na lang overleggen kwam de jury terug en maakte de kinderburgemeester de 

winnaar bekend. Helaas was ik de winnares niet, maar ik vond het superleuk om 

mee te doen! Het was een geweldige dag! Liefs, Mijke     

Winnares of niet, wij zijn trots! 

 

GOTD Waar engelen vallen 

 

Afgelopen donderdag zijn weer 4 zelftesten met de leerlingen meegegeven. Twee voor de laatste week voor 

de voorjaarsvakantie en twee voor de eerste week na de voorjaarsvakantie. 

  

8  

Wat gaat de tijd toch snel. Het is alweer tijd om de adviesgesprekken met de leerlingen en  
de ouders te bespreken. Wij kijken er naar uit om iedereen te zien op school!  
 
Afgelopen donderdag zijn weer 4 zelftesten met de leerlingen meegegeven. Twee voor de  
laatste week voor de voorjaarsvakantie en twee voor de eerste week na de voorjaarsvakantie. 
 

 

 


