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Ouderavond ‘Lijf en relaties’ en lessen ‘Kriebels in De Vreedzame School’ 
De ouderavond omtrent het thema ‘lijf en relaties’ op 15 maart was een groot succes. Wat fijn 
dat u er was!  
 
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een goede en gezonde manier leren over hun lijf, 
over relaties en welke gevoelens zij kunnen ervaren en hoe ze hun grenzen kunnen aangeven. 
Dit onderwerp is sinds kort opgenomen in De Vreedzame School, onze methode voor sociale 
competentie en democratisch burgerschap. 
 
Tijdens de ouderavond heeft een adviseur van De Vreedzame School informatie gegeven over de 
(seksuele) ontwikkeling van kinderen. De adviseur heeft verteld hoe kinderen zich ontwikkelen, 
welke vragen u kunt verwachten en wat u kunt doen om uw kind te steunen.  
In de mail bij deze weekbrief vindt u de flyer ‘Seksuele ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar’ in de 
bijlage. (Tijdens de ouderavond is aangegeven dat u deze informatie nog zou ontvangen). 
 
Ook is informatie gegeven over hoe de school lessen gaat aanbieden die geïntegreerd zullen worden 
in het aanbod van De Vreedzame School. 
In de komende weken worden er in alle groepen lessen gegeven omtrent dit thema. Leerlingen leren 
dan over hun lijf, geslacht, gevoelens, relaties, baby’s, knuffelen en over bloot zijn. 
 
Inzamelingsactie Oekraïne 
De afgelopen week hebben de kinderen op Het Driespan hun best gedaan om zoveel mogelijk  
flessen in te zamelen… En wat is dat goed gelukt!  
Op de valreep zijn er nog wat flessen ingeleverd, die zullen vanmiddag nog even naar de Albert  
Heijn gebracht worden.  
Voor nu staat de teller al op………..€315,25! Jullie mogen trots zijn op jezelf! 
De actie binnen de school zal hierbij stoppen, maar mocht je thuis lege flessen hebben, kan je die 
zelf nog altijd naar de winkel brengen en het statiegeld doneren.  
 
SPANnenkoekendag  
Op vrijdag 18 maart was 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 was het thema van deze dag “Iedereen is anders, maar we zijn allemaal gelijkwaardig”. 
In alle groepen is hier op verschillende manieren aandacht aan besteed.  
En uiteraard is er ook genoten van heerlijke SPANnenkoeken. SPANnenkoekenbakkers bedankt! 
 
Advies zelftesten gewijzigd 
Het advies voor leerlingen in de groepen 6 t/m 8 en leerkrachten om twee keer per week preventief 
te zelftesten op het coronavirus vervalt.  
Het advies om te testen bij klachten blijft ongewijzigd. Bij klachten, blijf je thuis mits je een negatieve 
(zelf)test hebt of 24 uur klachtenvrij bent. 
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Schoolvoetbal groep 5 t/m 8 data gewijzigd LET OP! 
Het schoolvoetbal wordt verplaatst naar andere dagen. De nieuwe data zijn: 

Groepen Datum Aanwezig Start toernooi 

7 & 8 13 april 13.10 uur 13.30 uur 

5 & 6 20 april  13.10 uur  13.30 uur 

De locatie blijft FC Binnenmaas.  
 
Schoolfotograaf 
Het duurt nog even, maar we willen u alvast informeren dat de schoolfotograaf op donderdag 12 en 
vrijdag 13 mei alle kinderen komt fotograferen. Wij hebben wederom gekozen voor Sgoolfotografie.  
(www.sgoolfotografie.nl)  
Alle kinderen gaan individueel op de foto en er wordt een groepsfoto gemaakt. Er wordt ook weer 
een foto gemaakt van broers en zussen die samen bij ons op school zitten en wij zijn verheugd u te 
kunnen melden dat er dit jaar ook weer een foto gemaakt kan worden van broertjes en zusjes die 
nog niet of niet meer bij ons op school zitten. Dit zal op afspraak gebeuren, hier zullen wij u later nog 
over informeren.  
 
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 peen 

donderdag  sinaasappel 

vrijdag  appel 

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

1 
Het thema over De baby/lente is begonnen. Allereerst maakten we een lentewandeling met groep 1 en 2. Elk 
kind uit groep 1 had een groep 2 kind als maatje. Wat hebben we toch weer veel gezien! De foto's van de 
wandeling hangen op het prikbord in de gang bij de groep 1.  
 
Ook in de klas is de lente aangebroken, we hebben de baby in bad gestopt en in de speelhoek wordt daar 
echt leuk gespeeld. Ook kijken we dagelijks naar de voorjaarsbloemen in de klas, wat groeit dat allemaal snel! 
Groeien kinderen ook zo snel? Bij het zien van de hyacint (toen nog echt in de knop) zei een kleuter: broccoli! 
      daar kun je je iets bij voorstellen. 
 

Met SPANnenkoekendag hebben we heel SPAN heerlijke 
pannenkoeken gegeten en een prentenboek bekeken en daar 
over gesproken. Bedankt bakkers!  
 
Volgende week gaan we de letter –m- aanbieden van 
moeder-, mama en mooi. (zeg: mmm) 
 
I.v.m. het thema mogen de kinderen allemaal een (kopie) van 

een babyfoto van zichzelf meenemen naar school.  
 
En als laatste: Willen jullie vast weer eierdozen voor ons sparen? Alvast dank! 
 
 
 
 
 

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


2 
Afgelopen maandag hebben wij een lentewandeling gemaakt, samen met 
de groepen 1. Alle kleuters uit groep 2 hadden een kleuter van groep 1 aan 
de hand en samen hadden zij een bingokaart. We kwamen langs narcissen, 
we zagen een boom in bloesem staan, we zagen de knoppen aan de bomen 
en ook de magnoliabomen en forsythia stonden prachtig in bloei. Als ze hier 
iets van op de bingokaart hadden staan, mochten ze het aankruisen.  
 
De letter die komende week centraal staat is de letter b (van bol, bloem en 
baby).  
 
Het nieuwe thema is Baby/lente. We willen u vragen of u kind hun geboortekaartje  
en/of babyfoto mag meenemen naar school.  
 
Heeft u het briefje al ingeleverd om toestemming te geven voor het plaatsen van 
foto's op de Driespan-app, Facebook-pagina, website, weekbrief en schoolgids?  
Wij hebben nog niet alle briefjes binnen, graag zo snel mogelijk inleveren.  
 
We hebben op vrijdag "SPANnenkoekendag” lekker gesmuld van de pannenkoeken. Bedankt ouders voor het 
bakken. 
 
En als laatste: Willen jullie weer eierdozen voor ons sparen? Alvast dank! 
 

3 
Wat hebben we vrijdag toch lekker gegeten tijdens “de SPANnenkoekendag”!  Tijdens het SPANnenkoek eten 
is er een boek voorgelezen in thema van SPAN. De kinderen vinden dat de P in SPAN ook wel mag veranderen 
in 'pannenkoek'. 
 
We gaan starten met kern 9. We leren woorden lezen zoals; broekriem, strik en woorden 
met –aai, -ooi en –oei lezen.  
 
Tijdens de rekenlessen gaan we komende week blokken in een blokkenbouwsel tellen 
en plattegronden maken bij een blokkenbouwsel. 
 
Naar aanleiding van een les van De Vreedzame School, houden wij donderdag een leuke/gezellige middag. 
Deze middag doen wij activiteiten waar iedereen een fijn gevoel van krijgt. Wij hebben er zin in! 
 
We gaan ook starten met ‘kriebel’-lessen van De Vreedzame School: ‘Ik ben ik’. Hoe zien we eruit? Zijn we 
hetzelfde of zijn we verschillend? en ‘Mijn thuis’. Familie, gezin, begrippen zoals broer, zus, oom etc... 
 

4  
We hebben een gezellige SPANnenkoekendag gehad. De pannenkoeken hebben heerlijk gesmaakt.  
 
Met taal leren we zelf een woordtrap maken.  
Tijdens de rekenlessen herhalen we de getallenlijn en de digitale klok onder de twaalf  
met halve uren en kwartieren. Oefent u thuis met ons mee met klokkijken?  
 
We starten komende week met de kriebel-lessen van De Vreedzame School.  
 
 



5  

Wat waren de SPANnenkoeken lekker! Daarnaast hebben we met elkaar gesproken over uniek zijn. 
 
Groep 5B heeft vrijdagmiddag zelf een leuke buitenles bedacht voor op het schoolplein! 
Verder oefenen we in de klas hard met de tafels. Wie is de volgende die zijn/haar 
tafeldiploma op komt zeggen? De kinderen moeten de tafels 1 t/m 10 door elkaar  
opzeggen in 4.30 minuten. 
 
We starten komende week de met de kriebel-lessen van De Vreedzame School. 

6 
In onze klassen is de lente al echt begonnen. De kinderen werken samen, bedenken ideeën en maken mooie 

knutsels voor op het raam. Het ziet er al heel gezellig uit!  

 

Afgelopen week hebben de kinderen in groepjes de taalles gemaakt op een placemat. 

Voor elk kind is er een leeg vak, waar de antwoorden opgeschreven kunnen woorden. 

Daarna gaan de leerlingen overleggen en formuleren ze een gemeenschappelijk 

antwoord. Dit antwoord schrijven ze in het rechthoek. Het was een fijne samenwerking 

en er is hard gewerkt.  

 

Dinsdag 22 maart om 19.00 uur laten de kinderen in de Drie Lelies graag aan u horen wat ze tijdens de 

muzieklessen hebben geleerd. 

 

Afgelopen dinsdag is groep 6b op vogeljacht geweest! De excursie begon met 

een quiz. Ook de ouders en juffen moesten meedoen. Na de quiz gingen de 

kinderen in groepjes aan de slag. Er moesten nesten worden gebouwd, er 

werden veren onderzocht onder de microscoop en natuurlijk gingen de 

kinderen met verrekijkers aan de slag om te kijken welke vogels er in de buurt 

waren. 

Alle ouders die mee waren, bedankt voor het rijden en de hulp!  

7  
De rekenles stond afgelopen woensdag in het teken van het berekenen van kromlijnige figuren. 
In groepjes zijn de leerlingen op het schoolplein aan de slag gegaan. De leerlingen tekenden hun eigen figuur 
en berekenden hiervan de oppervlakte. Dit was gemakkelijk omdat de tegels geteld konden worden. 

          
Aanstaande maandag 21 maart zullen de kinderen uit groep 7 en 8 naar de Drie Lelies gaan om daar de 
voorstelling "De Kleine Prins” te bekijken. We gaan lopend om 09.15 uur richting het theater en zullen rond 
10.30 uur weer terug zijn op school. In de mail bij deze weekbrief vindt u de flyer ‘De Kleine Prins’ met meer 
informatie over de voorstelling. 
 
GOTD Grootste dier ter wereld 



8  

Afgelopen woensdag hebben de groepen 8 een interessante excursie gehad 
naar Numansdorp. Onder het thema "Vlieg op!” gingen we op zoek naar 
diverse vogels en hun leefgebied.  
 
Met SPANnenkoekendag hebben we, onder het genot van een 
SPANnenkoek, gepraat over de verschillen tussen iedereen en hoe we 
hiermee om gaan.  
 
Verder hebben de groepen 8 op vrijdag 25 maart 
hun eerste "grote” verkeersborden toets. We zijn 
erg benieuwd of alle standaardzinnetjes erin 
gestampt zijn! 
 
Aanstaande maandag 21 maart zullen de 
kinderen uit groep 7 en 8 naar de Drie Lelies gaan 
om daar de voorstelling "De Kleine Prins” te 
bekijken. We gaan lopend om 09.15 uur richting het theater en zullen rond 10.30 uur weer terug zijn op 
school. In de mail bij deze weekbrief vindt u als bijlage de flyer ‘De Kleine Prins’ met meer informatie over de 
voorstelling. 
 
 
 

 


