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Paasfeest en Goede Vrijdag 
Op donderdag 14 april is het paasfeest op Het Driespan. Er geldt op deze dag een continurooster. 
Kinderen eten tussen de middag op school en zijn om 14.15 uur uit. (Hieronder leest u meer 
informatie over deze dag). 
De dag erna op vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag en zijn de leerlingen vrij.  
  
Paashigh-tea  
Op donderdag 14 april is het weer gezellig Pasen op Het Driespan. We zullen hier aandacht aan 
besteden middels een gezellige Paashigh-tea! In elke klas zijn er kinderen/ouders die aan de slag 
gaan om heerlijke hapjes te maken. In de klassen hangen er inschrijflijsten, waar iedereen al 
heeft kunnen aanmelden om iets lekkers te maken.   
Iedereen zal op deze donderdag tot 14:15 uur naar school gaan. Aangezien er een high-tea is, is 
het niet nodig om lunch mee te nemen, een tussendoortje (voor 10.30 uur) is wel aangeraden.   
Vergeet dus niet jullie bord/beker/bestek mee te nemen… 
We gaan er een gezellige paasviering van maken met elkaar!   
 
Koningsspelen hulp 
Vorige week deden we een oproep voor hulpouders in de weekbrief. Er zijn al veel reacties ge- 
komen voor hulp in de groepen 1 t/m 5. Dat vinden we heel fijn! Voor de groepen 6 t/m 8, die de 
Koningsspelen voor een gedeelte bij FC Binnenmaas vieren, zijn we nog op zoek naar een aantal 
hulpouders. Heeft u tijd en zin om een spel te begeleiden voor groep 6 t/m 8, laat dit dan weten  
aan juf Sandra van Dien sandra.dien@obs-driespan.nl. Voor de groepen 1 en 2 bij claar.phillipa@obs-
driespan.nl en voor 3, 4 en 5 bij marieke.drongelen@obs-driespan.nl.  
 
Schoolvoetbal groepen 7 & 8: 
Woensdag 13 april is het zover, ein-de-lijk mogen de kinderen weer deelnemen aan het 
schoolvoetbal.  
Aanwezig: 13.10 uur op FC Binnenmaas, start toernooi: 13.30 uur, verwachte eindtijd: 17.00 uur.  
De teams zijn gemaakt, de shirts zijn uitgezocht, flesjes water zijn ingeslagen… Wij zijn klaar voor een 
gezellige, sportieve middag en om de beker(s) mee naar Het Driespan te nemen. Na afloop krijgen de 
kinderen een patatje van school.  
Tenues (shirt, broekje en sokken) verzorgt school, zorg zelf nog voor scheenbeschermers, bidon en 

voetbal- of sportschoenen. 

FC Binnenmaas is nog wel dringend op zoek naar spelbegeleiders. Taken van een spelbegeleider zijn 
bijvoorbeeld naast het veld staan en beoordelen of de bal in of uit is. Volgens horen zeggen, niet een 
heel moeilijke taak, maar wel heel belangrijk! Lijkt u dit wat? Geef het door aan juf Daisy door een 
mail te sturen naar daisy.heeneman@obs-driespan.nl  
 

Het toernooi is ‘live’ te volgen via de volgende link: 

https://www.tournify.nl/live/fcbinnenmaasschoolvoetbal2022 Hier is het speelschema te vinden, 

maar komen ook tijdens het toernooi de uitslagen op te staan.  
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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 druiven 

donderdag  wortels 

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 hebben druk gewerkt en gespeeld deze week. We hebben paasknutsels gemaakt, we  
werken nog steeds rondo het thema baby’s en zijn ook alvast druk aan het oefenen met  
het dansje van de koningsspelen.  
 
We gaan een nieuwe letter leren, de L. Misschien kunt u samen met uw kind thuis op  
zoek gaan naar spullen met de letter L, deze mogen de kinderen mee naar school nemen.  
 
Groep 1a zoekt nog ouders die een groepje kinderen kan begeleiden tijdens de  
schoolreis van dinsdag 24 mei. Wie gaat er met ons mee?  
Graag aanmelden bij natascha.jong@obs-driespan.nl  

2 
Wat een drukke tijd in de groepen 2! We werken nog rondom het thema baby, maar zijn ook aan het ‘paas-
knutselen’ en oefenen tussendoor nog het lied voor de Koningsspelen.  
 
Afgelopen vrijdag 8 april is de moeder van Sofie, Roos (babyzusje van Sofie) in  
bad komen doen. Dit vonden de kinderen zeer interessant.  
 
In beide groepen staat de letter o (spreek uit ‘oh’ als in pop) nu centraal. De eerste klinker die we dit jaar 
aangeboden hebben. Nu kunnen er echt woorden gemaakt worden met de letters die we kennen!  
 
Op dinsdagmiddag 19 april gaan beide groepen 2 op bezoek bij het consultatiebureau. Alle kinderen mogen 
dan een (baby)pop of knuffel van thuis mee naar school nemen. Deze ‘baby’tjes’ worden dan gewogen en 
gemeten, net als in het echt!  
 
Groep 2a zoekt nog ouders die een groepje kinderen kan begeleiden tijdens de schoolreis van dinsdag 24 mei. 
Wie gaat er met ons mee? Graag aanmelden bij suzanne.verzijl@obs-driespan.nl  

3 
Komende week sluiten we kern 9 af en gaan we ook een start maken met kern 10 van Veilig leren lezen. We 
leren woorden lezen op –eeuw, -ieuw en –uw. Tijdens de spellingslessen herhalen we woorden op –eer, -oor, 
-eur en –aai, -ooi en –oei.   
 
Tijdens de rekenlessen gaan we verder met 5 sommen en gaan we ook 10 sommen leren. Vraagt u thuis eens 
naar de 5 en 10 sommen? 
  
Donderdag hebben we een gezellige Paashigh-tea op school, we kijken ernaar uit!  
Vergeet niet een bord, beker en bestek mee te nemen! Om 14.15 uur gaan we genieten  
van een hopelijk zonnig paasweekend!  
 
Wat fijn dat er al zoveel aanmeldingen zijn voor onze excursie. Groep 3A is nog op zoek naar 1 
begeleider/chauffeur om te rijden. 

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
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4  
Groep 4B gaat dinsdag gekleed zwemmen. Groep 4A heeft geen zwemles op vrijdag 22 april i.v.m. de 

Koningsspelen.  

 

Het aanbod van de tafels is anders dan u gewend bent. Dit komt door de invoering van de nieuwe methode. 

We leren de kinderen de tafels aan met de steunsommen namelijk 2x, 5x en 10x. Van daaruit bieden we de 

tafels 1 keer minder en 1 keer meer aan. Zo komen alle tafels aan bod m.u.v. 7x en 8x. 

Deze moeten uit het hoofd geleerd worden, als je ze niet om kunt draaien. Het doel hiervan is om de tafels 

inzichtelijk te maken. Pas later als dit beheerst wordt zullen de tafels alsnog geautomatiseerd worden. 

Hieronder vindt u het voorbeeld van de tafel van 5. 

 
 

Met taal zijn we bezig met woorden rondom het thema theater en film. Met spelling gaan we weer oefenen 

met kasteel-woorden.  

 

5  

Wat fijn dat de lijst voor de Paas-high tea al zo snel gevuld is! We hebben er veel zin (en trek) in.  
14 april is er geen schoolzwemmen i.v.m. het paasfeest. Het kledingzwemmen schuift een weekje 
op naar donderdag 21 april.  
 
WIE HELPT?! Begeleider gezocht voor het schoolvoetbal op woensdag 20 april! Wie coacht het  
team van groep 5B naar de finale?! Aanmelden bij juf Daisy: daisy@obs-driespan.nl 
 

6 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 6 een spellingspeurtocht door de natuurtuin gedaan. Ze 

gingen op zoek naar kaarten en overlegden met elkaar welk woord erbij hoorde en hoe je het woord goed 

opschrijft. Er is goed samengewerkt. Ook al was het weer niet best, alle kinderen waren met veel plezier  

heerlijk buiten aan het werk. Dit kun je wel zien op de foto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lijst van de Paas high-tea is al aardig ingevuld, ook nog met andere ideeën van 

de kinderen. We kijken er naar uit om met elkaar te genieten van een heerlijke  

en gezellige Paashigh-tea. 
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7  
Woensdag 13 april vindt het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8 plaats. Wij verwachten de 

kinderen om 13.10 uur op voetbalvereniging FC Binnenmaas. Om 13.30 uur zal het toernooi starten en we 

verwachten rond 17.00 uur klaar te zijn. Na afloop krijgen de kinderen nog een patatje van school. Welk team 

neemt de beker mee terug naar het Driespan?         

 

Het toernooi is ‘live’ te volgen via de volgende link: 

https://www.tournify.nl/live/fcbinnenmaasschoolvoetbal2022  

Hier is het speelschema te vinden, maar komen ook tijdens het toernooi de uitslagen op te staan.  

Tenues (shirt, broekje en sokken) verzorgt school, zorg zelf nog voor scheenbeschermers, bidon  

en voetbal- of sportschoenen.  

 

De lijst van de Paas high-tea is al volledig ingevuld. Na deze gezellige dag hebben de kinderen lang weekend 

en zien wij ze dinsdag 19 april weer.  

 

8  

Zzzzzz… 
Wat hebben we een fijn kamp gehad met elkaar, tussen de regenbuien door! 
Een spectaculaire bonte avond, een super dag Walibi en vooral heel veel lol!  
Maar de verdere details… Die houdt u tegoed.  
Eerst gaan we even een weekendje bijslapen!  
 
Tot maandag kanjers! 
 
Handig om te weten: Afgelopen maandag hebben we het in beide groepen 8 gehad over veilig internetten. 
Alle kinderen hebben een blad met tips gekregen, waarop staat wat verstandig is op het internet. Is het 
handig om te posten dat je op vakantie bent? Wat houdt het in als je een openbaar profiel hebt op Instagram 
of TikTok? Deze tips hebben alle kinderen meegekregen naar huis.  
 
Belangrijke data: Op woensdag 13 april vindt het schoolvoetballen plaats. We verwachten jullie om 13.10 uur 
bij FC Binnenmaas. Om 13.30 uur zullen we starten met de verschillende toernooien.  
 
Op donderdag 14 april zullen we gaan genieten van een Paashigh-tea en zijn we om 14.15 uur uit. Vanaf 
vrijdag 15 april mogen we gaan genieten van een gezellig en lang paasweekend.  
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