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Kijkavond groep 1 t/m 7 donderdag 7 april 
Op donderdagavond 7 april is het kijkavond. Op deze avond kunt u van 18.30 uur tot 
20.00 uur samen met uw kind(eren) een kijkje komen nemen in de school en kunt u  
samen in de klas schriften e.d. bekijken. Tot dan! 
 
Gezocht: enthousiaste filmer 
Wij, de kinderen van groep 8A en groep 8B, zijn een groep enthousiaste kinderen die als afsluiting 
van de basisschool een fantastische film willen maken. Ieder met zijn eigen klas. 
Wij verzorgen de acteurs/actrices, het decor en eventuele geluidseffecten. Om dit alles op beeld te 
krijgen zijn wij op zoek naar een enthousiaste filmer.   
Bent u of kent u iemand die films opnemen en/of monteren als hobby heeft, dan zijn wij op zoek 
naar u! 
Bent u enthousiast geworden, meld u dan aan voor 22 april 2022 bij emma.arkel@obs-driespan.nl of 
marielle.sijde@obs-driespan.nl 
Voor meer informatie kunt u mailen naar bovenstaande adressen of bellen naar 078-6763807 en 
vraag naar Emma of Mariëlle. Alvast bedankt! 
 
Koningsspelen 2022 
Op vrijdag 22 april maken we er met elkaar een sportieve dag van. Het thema van dit jaar is  
VOEL JE FIT. In de ochtend gaan de kinderen van groep 1 t/m 5 sporten rond de school. De  
kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar FC Binnenmaas om daar verschillende sporten te beoefenen.  
Wij zijn op zoek naar ouders die ook zin hebben in een sportieve ochtend en het leuk vinden om de 
kinderen bij een spel te begeleiden. Je kunt je opgeven bij juf Claar (claar.philippa@obs-driespan.nl). 
Wanneer je wilt helpen bij de groepen 1/2. Wil je helpen bij de groepen 3/4/5 kun je een mailtje 
sturen naar juf Marieke (marieke.drongelen@obs-driespan.nl). Wil je graag helpen bij de groepen 
6/7/8, stuur dan een mail naar Sandra (sandra.dien@obs-driespan.nl).  
Wij hopen op veel aanmeldingen. 
 
Oproep voor het schoolvoetballen 
Voor het jongensteam, bestaande uit de jongens van 5b, zijn we opzoek naar een begeleider voor dit 
team. De datum is woensdag 20 april en we verzamelen om 13.10 uur. Bij interesse graag een 
mailtje sturen naar: daisy.heeneman@obs-driespan.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 watermeloen 

donderdag  peen 

vrijdag  peer 

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

1 
Afgelopen maandag begonnen we al gelijk leuk in de kring. De mama van Elise, uit 
groep 1b, kwam in de klassen vertellen over haar werk: verloskundige.  Van tevoren  
hadden we met elkaar wat vragen bedacht: Wat eet de baby in de buik? Hoe zit de  
baby eigenlijk in de buik? Ook werd onze baby(pop) uit de speelhoek gewogen. We  
luisterden ook naar een hartje. Het was erg leuk en leerzaam.  

 
In de moestuinbak hebben we al worteltjes gezaaid naast  
de blauwe druifjes en de narcissen. 
De kinderen weten al best goed hoe de voorjaarsbloemen  
heten. Nu gaan we zo langzaamaan richting Pasen, ook een  
gezellige tijd! 
 
Kleuteruitspraak: “Juf, ik heb een dierenmant gevonden in het zand!”  
 

Donderdagavond 7 april "Kijkavond” op school. U mag dan samen met uw kind de klas en school komen 
bekijken. En uw kind kan aan u laten zien waar we mee bezig zijn of wat hij/zij allemaal gedaan heeft in de 
klas. 

2 
Wat ontzettend leuk om alle babyfoto's te zien en om te raden welke kleuter dat inmiddels geworden is! We 
hebben ook geboortekaartjes bekeken en gelezen en maken nu op de gang ons eigen geboortekaartje.  
Woensdag is er een echte verloskundige op bezoek geweest in de klassen. Dit was heel interessant! We 
weten nu hoe een baby'tje groeit in de buik van een mama. Hier sluiten de lessen van lentekriebels in de 
Vreedzame School ook mooi op aan.  
 

We gaan nog steeds elke week naar de natuurspeeltuin. Hoewel het droger 
weer geweest is, is het dankzij het watervalletje toch regelmatig modderig. 
Graag laarzen aantrekken of meegeven op maandag.  
De tijd komt er ook aan dat kinderen zonder jas of met korte broeken naar 
de natuurspeeltuin gaan. We hebben al ervaren dat er ook brandnetels 
groeien… Ook teken komen voor, controleer uw kind daarom regelmatig. 
Daarnaast genieten wij ook vooral enorm van het prachtige stuk natuur 
tegenover onze school. 

 
Donderdag 7 april is het kijkavond op school. U mag dan samen met u kind de klas, school komen bekijken. En 
uw kind kan aan u laten zien waar we mee bezig zijn of wat hij/zij allemaal gedaan heeft in de klas. 

3 
Wat kunnen de kinderen van groep 3 al veel verschillende woorden lezen. Komende week gaan we tijdens de 

leeslessen de ge-, be- en ver- woordjes leren lezen en herhalen we alle andere woorden van kern 9.  

Tijdens de spellingslessen herhalen we –eer, -oor, -eur en –aai, -ooi, -oei woorden. We lezen en kijken onze 

woordjes hierbij goed na.  

We gaan met rekenen alweer aan de slag met ons 7e rekenschrift. We leren bij splitsingen: 2 min en 2 

plussommen maken, getallen tot 100 op volgorde te zetten en getallen op de getallenlijn te plaatsen. 

 

We werken deze week tijdens de Vreedzame schoolles over helpen bij conflicten. 

We gaan ook weer verder met ‘kriebel’-lessen van De Vreedzame School: we gaan het hebben over prettig en 

niet prettig en hoe zeg ik nee. 

 

Graag zien wij u op de kijkavond op donderdag 7 april. 



4  
Wat waren juf Marieke en juf Petra blij om weer op school te zijn. Na een weekje flink te hebben uitgeziekt, 

gingen de juffen weer aan de slag.  

 

Onze groepen zien er echt heel gezellig in paassfeer uit! Komen jullie ook gezellig  

kijken op de kijkavond donderdag 7 april? U kunt dan gelijk een kijkje nemen in 

ons werk!  

 

Volgende week gaan we met rekenen weer verder met de tafels. We leren in deze week 1 keer meer en 1 

keer minder toe te passen. Met taal gaan we alweer starten met thema 7. Tijdens dit thema leren we 

woorden rondom het thema film en theater. We gaan aan de slag met zinsdelen en leren een zin langer 

maken. 

Met spelling gaan we verder met de hond-woorden. Inmiddels bekend, maar veel herhalen is erg belangrijk! 

 

5  

Wat fijn dat de kinderen zo hard oefenen voor het tafeldiploma! En de kinderen die het diploma al hebben, 
helpen de andere kinderen met oefenen. 
 
In groep 5B zijn de kinderen met papier-maché aan de gang; de één maakt er een paasei van en 
de ander een planeet (van het planetarium van Eise Eisinga).  
 
U komt toch ook naar de kijkavond op 7 april? 
 

6 
Thema van Natuniek is dit keer: Planten en dieren. 

Hoe leuk is het dan om te zien hoe kikkerdril uiteindelijk verandert in een 

kikker. In groep 6b staat er sinds afgelopen dinsdag een bak met kikkerdril. 

Elke ochtend en middag wordt er door de kinderen gecheckt of ze al gegroeid 

zijn. Echt heel leuk om te zien dat de kinderen zo betrokken zijn. 

 

Aankomende dinsdag gaan we met de groepen 6 de woorden van spelling 

herhalen in de natuurtuin. Ze gaan op zoek naar kaarten waar plaatjes op 

staan en schrijven het goede woord op een antwoordenblad. Hopelijk hebben 

we mooi weer. Het is fijn als ze kleding en sportschoenen aan hebben die 

eventueel vies mogen worden.  

 

We zitten inmiddels in april, dat betekent dat we nog maar een paar maanden hebben voor de tafeldiploma's. 

Lukt het ons om in beide groepen 6 ervoor te zorgen dat iedereen zijn tafeldiploma heeft gehaald?  

De kinderen kunnen met de leerkracht een afspraak maken voor het halen van het tafeldiploma. 

7  
Wij zijn inmiddels al 2 weken bezig met de Kriebellessen van de Vreedzame School, dit 

levert erg leuke en interessante gesprekken op in de klas. De kinderen vertellen heel 

open over bijvoorbeeld verliefdheid.  



8  

Afgelopen dinsdag mochten alle kinderen laten zien of zij alle verkeersregels beheersen. Bijna iedereen is 
geslaagd. Wij zullen ervoor zorgen dat iedereen geslaagd is, voordat het praktische verkeersexamen 
plaatsvindt. Hierover volgt binnenkort meer informatie. 
 
Op woensdag 6 april is het zover.........we vertrekken naar Otterlo 
voor ons 3-daagse kamp. 
Hier en daar is de spanning voelbaar; geen ouders, geen mobiel 
en wat gaan we doen? Met de begeleiding zullen we zorgen dat 
het een feestje en onvergetelijke ervaring wordt. 
Op vrijdag 8 april is de planning rond 19.30 uur in Puttershoek 
terug te zijn. Wij zullen zorgen dat u op de hoogte wordt 
gehouden van de aankomsttijd, zodat geen ouder te vroeg of te 
laat bij school staat. 
De kamplocatie bevindt zich in een bosrijke omgeving. Daarom is het verstandig om bij thuiskomst uw kind 
goed te controleren op teken. Wij zullen er tijdens kamp ook aandacht voor hebben, maar het kan nooit 
kwaad thuis nogmaals te controleren. 
 
Als laatste nog een vooraankondiging voor de IEP-toets. Deze vindt plaats op woensdag 20 en donderdag 21 
april. Gelieve die dagen geen afspraak bij de tandarts, huisarts, orthodontist, o.i.d. plannen. 

 


