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Nieuws van de leerlingenraad: Flessen inzamelen  
Daan van groep 8a dacht geld in te zamelen voor Oekraïne, maar als één klas het doet, dan kunnen 
we niet heel veel verzamelen… Dus kwamen we op het idee om het met de hele bovenbouw te doen 
om het goede doel te steunen! Samen met de leerlingenraad en juf Emma zijn we in 
gesprek gegaan, want we moesten natuurlijk een plan hebben.  
 
Wij, de bovenbouw, willen jullie graag vragen om lege flessen mee te 
nemen en in te leveren in de bovenbouwhal in de containers! Wij 
gaan ervoor zorgen dat de flessen worden ingeleverd bij de Albert 
Heijn in Puttershoek. De Albert Heijn heeft er voor gezorgd dat alle 
flessen ingeleverd kunnen worden,  ook statiegeldflessen van andere 
supermarkten.  
Omdat de actie donderdag door de leerlingenraad gedeeld is in de klassen, zijn er al aardig wat 
flessen verzameld! Tot en met vrijdag 18 maart zullen de containers er in ieder geval staan en zal er 
een tussenstand met u gedeeld worden. 
 
SPANnenkoekendag vrijdag 18 maart 
Op vrijdag 18 maart is het weer SPANnenkoekendag. Een bijzondere jaarlijks terugkerende 
dag op Het Driespan met aandacht voor diversiteit, een veilig schoolklimaat en  
zijn wie je bent! 
Dit jaar is het thema van deze dag “Iedereen is anders, maar we zijn allemaal gelijkwaardig”. 
In alle groepen wordt hier op verschillende manieren aandacht aan besteed.  
Zo wordt er in de groepen 1 t/m 4 een prentenboek voorgelezen, waar de kern van het verhaal 
“anders, maar toch gelijk” is.  
In de groepen 5 en 6 wordt er een aflevering gekeken van het programma “Hoofdzaken”. In dit 
programma komen kinderen aan het woord die “anders” zijn dan anderen. De kapper bespreekt hier 
met de kinderen hoe dit voelt etc.  
In de groepen 7 en 8 wordt er een aflevering gekeken van het programma “Down The Road”. In dit 
programma gaan (jong)volwassenen met het Syndroom van Down op avontuur. Het is de bedoeling 
dat zij steeds zelfstandiger gaan leven naar mate de vakantie vordert.  
Na het luisteren en kijken van de aflevering wordt er een (kring)gesprek gehouden over dit 
onderwerp.  
En uiteraard wordt er ook genoten van heerlijke SPANnenkoeken! 
 
Verkeer: knelpunten school-thuis route  
Voor ons School op Seef verkeerslabel willen wij graag horen of er knelpunten zijn op de route van 
huis naar school. De werkgroep kan deze knelpunten meenemen naar het overleg met de gemeente. 
Mocht u een knelpunt signaleren zou u dit dan via de mail aan diana.kranenburg@obs-driespan.nl 
door willen geven. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Schoolvoetbal 
I.v.m. organisatorische redenen is het schoolvoetbal voor de groepen 7/8 doorgeschoven naar 
woensdag 23 maart (uitwijk 30 maart) en voor de groepen 5/6 naar woensdag 6 april (uitwijk 13 
april) 
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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 bleekselderij 

donderdag  penen  

vrijdag  sinaasappel 

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

1 
Wat was het fijn om iedereen na de vakantie weer uitgerust op school te zien! Ook fijn dat we alle ouders 
weer in de klas konden verwelkomen.  
 
We gaan in de klas beginnen met het thema baby's (jonge dieren en lente). Hiervoor zijn we 
nog op zoek naar babyspulletjes voor in onze speelhoek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een  
aankleedkussen, lege blikken van babyvoeding en flesjes.  
Als u thuis nog iets heeft wat u niet meer gebruikt, zou u dit dan mee willen geven naar school? Dan kunnen 
we daar weer leuk mee spelen. Alvast bedankt!  
 
Vrijdag is het SPANnenkoekendag! Wij besteden deze dag extra aandacht aan het 'SPAN' zijn en natuurlijk 
gaan we ook lekker smullen van een heerlijke SPANnenkoek. 
 

2 
Na de vakantie mochten alle ouders in de klas hun kind brengen. Wat waren jullie verrast 
van wat de kinderen al alleen konden! 
 
Vanaf volgende week gaan we aan een nieuw thema beginnen en dat is: Baby's (lente jonge dieren). Hiervoor 
zijn we nog op zoek naar babyspulletjes voor in onze speelhoek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
aankleedkussen, lege blikken van babyvoeding en flesjes.  
Als u thuis nog iets heeft wat u niet meer gebruikt, zou u dit dan mee willen geven naar school? Dan kunnen 
we daar leuk mee spelen. 
 
Dinsdag 15 maart ouderavond: De vreedzame school en de lentekriebels. Vooraf even 
opgeven bij de leerkracht. 
 
Vrijdag 18 februari is het SPANnenkoekendag!  
We hebben het dan over "SPAN” zijn. Samen, Positief, Aardig en Netjes. En natuurlijk gaan we lekker smullen 
van een SPANnenkoek. 
 

3 
Wat is er in de vakantie veel gelezen, de juffen hebben veel leesbingo's terug gekregen. Super!  
 
Volgende week mogen alle kinderen weer laten horen hoe goed ze kunnen lezen. We gaan 
de komende tijd steeds moeilijkere en langere woordjes lezen, zoals bijvoorbeeld: schaats,  
start, krent, schrift, boompje enz.  
Met rekenen leren we verdwijnsommen (9-9), bijna-verdwijnsommen (9-8) en  5 –sommen  
(6-1) herkennen en weten we het antwoord zonder te tellen. 
 

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


De groepen 3 hebben ook een bibliotheek gekregen. De kinderen kiezen elke donderdag een boek uit. Wilt u 
ervoor zorgen dat deze dag het boekentasje mee naar school komt, zodat er boeken gewisseld kunnen 
worden. 
 
Vrijdag is het SPANnenkoekendag! Wij besteden deze dag extra aandacht aan het 'SPAN' zijn en natuurlijk 
gaan we ook lekker smullen van een heerlijke SPANnenkoek. 
 

4  
We zijn weer fris begonnen na de vakantie! De kinderen hebben in de klas een nieuw plekje gekregen. 
 
Volgende week gaan we met spelling ch/cht, hond- en tentwoorden en verkleinwoorden herhalen.  
Met taal gaan we aan de slag met enkelvoud en meervoud. Ook komen de tegenstellingen aan bod. 
Met rekenen gaan we een begin maken met digitaal klokkijken. 
 
Vrijdag is het SPANnenkoekendag! Wij besteden deze dag extra aandacht aan  
het 'SPAN' zijn en natuurlijk gaan we ook lekker smullen van een heerlijke SPANnenkoek.  
 

5  

Na een weekje vakantie en nog een extra dagje vrij wegens de studiedag gingen de kinderen dinsdag weer 
aan de slag.  
 
De muzieklessen zijn afgelopen dinsdagavond afgesloten met een spetterend optreden in De Drie  
Lelies. Het was een superleuk optreden en de kinderen hebben ervan genoten. Er waren gelukkig  
veel toeschouwers aanwezig, dat maakte het extra leuk voor de kinderen! Wij bedanken Maasmuziek  
voor de fijne lessen en het mooie optreden.  
 
Vrijdag is het SPANnenkoekendag! Wij besteden deze dag extra aandacht aan het 'SPAN' zijn en 
natuurlijk gaan we ook lekker smullen van een heerlijke SPANnenkoek. 
 

6 
Wat fijn om iedereen weer te zien na de vakantie. We zijn dinsdagochtend begonnen met vakantiepraat. Wat 

zou je nog wel een keer willen doen, wat je afgelopen vakantie ook hebt gedaan en heb je ook iets 

verrassends meegemaakt? Veel kinderen wilden dit graag vertellen.  

 

Woensdag 16 maart hebben de kinderen de toets van aardrijkskunde thema 4. De samenvatting hebben ze 

afgelopen woensdag meegekregen, succes met leren! 

 

We sluiten volgende week vrijdag de week af met SPANnenkoekendag! Dit wordt smullen en er wordt ook 

extra aandacht besteed aan het ‘SPAN’ zijn. We kijken er naar uit.  

 

Groep 6b naar het Hoeksche Waard Landschap 

Dinsdag 15 maart gaan we naar het Hoeksche Waard Landschap. Inmiddels hebben we genoeg auto’s. We 

vertrekken om 10.00uur en zijn iets na 12.15uur terug bij school. Het is een buitenactiviteit dus pas hier je 

kleding op aan. 

 

 

 

 



7  
Vrijdag 18 maart is het SPANnenkoekendag. Heel fijn en SPAN om te merken dat er zoveel ouders aanbieden 

de SPANnenkoeken te bakken, zodat we zelfs een reservelijst hebben. Hopelijk wordt het smullen ervan net 

zo'n succes! 

 

Woensdag 23 maart hebben de groepen 7 en 8 de eerste rondes van het schoolvoetbal  

op voetbalvereniging FC Binnenmaas. Start om 13.30 uur. Mocht het wegens slecht weer  

niet door kunnen gaan wijken we uit naar woensdag 30 maart.  

 

Sinds enkele weken heeft Junior Einstein apps voor zowel Android als iOS. Dat betekent dat 

de leerlingen nu nog eenvoudiger kunnen oefenen met tablet, chromebook of smartphone.  

De kinderen kunnen inloggen met hun schoolaccount.  

 

GOTD Reusachtige vrouw viert de vrijheid 

 

8  

Na een heerlijke, extra lange vakantie, zijn we weer aan de slag gegaan. 
We horen dat veel kinderen zich al hebben ingeschreven op het voortgezet onderwijs. Weer een stapje 
dichterbij de volgende stap... De toestemmingsverklaringen zijn ook al bijna allemaal binnen. Als u deze nog 
niet heeft ingevuld/ingeleverd, wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? 
 
Woensdag 16 maart gaan we op excursie naar Hoekschewaards Landschap in  
Numansdorp. We gaan daar een opdracht doen met vogels. Wie weet spotten we  
heel vreemde vogels....  
 
Vrijdag 18 maart is het SPANnenkoekendag. Heel fijn en SPAN om te merken dat er zoveel ouders aanbieden 
de SPANnenkoeken te bakken, zodat we zelfs een reservelijst hebben. Hopelijk wordt het smullen ervan net 
zo'n succes! 
 
De juffen moeten ook weer even wennen aan het werkende leven en zullen vanaf komende week weer netjes 

huiswerk op dinsdag en donderdag meegeven       
Komende week staat er een aardrijkskunde/topografie repetitie gepland. Voor groep 8A op dinsdag en voor 
groep 8B op woensdag. 
 

 

 


