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Paasviering 
Op donderdag 14 april was het paasviering op Het Driespan.  
Veel lekkers bij de paas high tea vandaag, eieren zoeken met de paashazen,  
paasknutsels maken en nog veel meer. Wat een gezellige dag!  
 
Goede Vrijdag en Pasen 
Op vrijdag 14 april is het Goede Vrijdag en op maandag 18 april is het  
tweede paasdag. De leerlingen zijn dan vrij. We zien iedereen graag weer  
op school op dinsdag 19 april. 
  
Koningsspelen  

Vrijdag 22 april 2022 staan de Koningsspelen op het programma. Het belooft een sportieve en 

gezellige dag te gaan worden met veel verschillende activiteiten voor alle groepen. Het zou erg leuk 

zijn als de kinderen in oranje kleding naar school komen. In rood, wit, blauw is ook goed. Met sporten 

is het belangrijk dat ze stevige sportieve schoenen aan hebben.  

Om 8.35 uur verzamelen alle kinderen zich op het plein bij de leerkracht. De kinderen zien de 

leerkrachten buiten op de gebruikelijke plek staan. Wanneer de groep compleet is, lopen zij samen 

naar het kleuterpodium/bankje. Om alles goed te laten verlopen, vragen we aan u om deze dag niet 

op het plein te komen. U bent van harte welkom om te kijken achter het hek.  

Daar starten we met elkaar met de dans van de Koningsspelen. Let’s dance!  

Aansluitend gaan de kinderen met hun leerkracht mee naar de klas, waar het ontbijt van de 

Koningsspelen klaar staat. Vergeet niet om een bord, beker en bestek mee te geven.  

De groepen 1 t/m 5 gaan in de ochtend spellen in en rond de school spelen. Alle groepen komen ook 

aan de beurt om door de stormbaan te racen!  

De groepen 6 t/m 8 gaan na het ontbijt in een oranje tocht naar FC Binnenmaas. Zij gaan daar 

verschillende sportspellen met en tegen elkaar spelen. De leerlingen mogen een bidon meenemen, 

die ze daar nog kunnen bijvullen.  

Tijdens de kleine pauze krijgen alle leerlingen iets lekkers van school.   

Rond 12.00 uur lopen de leerlingen terug naar school om te lunchen met elkaar. De leerlingen nemen 

zelf een lunchpakketje mee.  

Om 12.15 uur start de vakantie voor groep 1 t/m 4.  

Groep 5 t/m 8 gaat om 14.15 uur naar huis. Zij sluiten de middag met elkaar af in de klas en 

tussendoor komt elke klas aan de beurt om nog even te racen door de stormbaan.  

De hulpouders die zich hebben aangemeld, krijgen een mail met alle informatie. Wij hebben er zin in! 

Nieuws van de gemeente Schoolzwemmen 
We hebben bericht ontvangen van de gemeente over het schoolzwemmen. Eerder klonken er 

geluiden dat het schoolzwemmen zou stoppen. Hierover is nog altijd geen beslissing genomen. De 

scholen die momenteel al schoolzwemmen, blijven dat in ieder geval nog de komende 2 schooljaren 

doen conform de ‘oude’ afspraken. Dit geldt dus ook voor de leerlingen van de groepen 4 en 5 op Het 

Driespan.  
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Schoolfotograaf 
Zoals eerder aangekondigd komt de schoolfotograaf op donderdag 12 en vrijdag 13 mei.  
Dit jaar is er gekozen voor een groene achtergrondkleur, zoals op bijgaande foto te zien is. 
Op donderdag 12 mei worden de groepen 1, 2 en 4 op de foto gezet. Op deze dag worden  
ook ALLE broers en zussen die bij elkaar op school zitten gefotografeerd.  
Op vrijdag 13 mei worden de groepen 3, 5, 6, 7 en 8 op de foto gezet.  
 
Schoolvoetbal groepen 5 en 6 
Woensdag 20 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: 16.30/17.00 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. De spelbegeleider staat naast het 
veld en begeleidt vanaf hier de wedstrijd: is de bal in of uit? Hands of toch niet? enz. 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. 
 
Schoolfruit  
Komende week is de laatste keer dat de kinderen schoolfruit aangeboden krijgen.  

woensdag banaan 

donderdag  mandarijn 

vrijdag  peer 

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

1 
Wat een gezellige dag hebben we gehad met het paasfeest. We hebben eieren gezocht bij de paashazen en 
ook heerlijk gesmuld van alle lekkere hapjes die de ouders met hun kinderen hadden gemaakt!  
Ook aan servetringen en lekkere lolly's voor in de paasmandjes was gedacht. Bedankt allemaal!  
Aan het eind van het feest speelden de juffen nog een toneelstukje (het prentenboek: Het mooiste ei van de 
wereld)  
 
Volgende week gaan we ons voorbereiden op de koningsspelen en … we werken tussendoor ook nog aan een 
verrassing voor de moeders .... jaja, nu worden jullie vast heel nieuwsgierig maar wij verklappen helemaal 
niets! Fijne dagen en tot volgende week. 
 
 
 

                                                         We oefenen volgende week nog goed voor het liedje 
                                                          en dansje van de Koningsspelen van vrijdag, oefenen 
                                                           jullie thuis ook mee? https://youtu.be/IU1xmydGadY 
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2 
Donderdag hebben we genoten van een fijn en lekker paas high tea. De kinderen  
hebben lekker zitten te smikkelen. Ouders bedankt voor al het lekkers! 
 
Ook zijn er twee paashazen geweest. De kinderen hebben aardig wat eieren gezocht 
en gevonden. 
 
Tot slot hebben de juffen nog een toneeltukje gedaan over de kippen stippeltje,  
bonenstaak en ragebol.  
 
Volgende week dinsdag, 19 april, sluiten we ons ‘baby-thema’ af met een bezoekje  
aan 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! 
 
We oefenen volgende week nog goed voor het liedje en dansje van de Koningsspelen 
van vrijdag, oefenen jullie thuis ook mee? https://youtu.be/IU1xmydGadY 
 
 
 
 

3 
Op vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag en op maandag 18 april is het tweede paasdag. Wij wensen iedereen 
een fijn lang weekend! 
 
Na het lange weekend leren we woorden lezen die eindigen op vier medeklinkers, zoals:  
herfst en sterkst en woorden met een open lettergreep is, zoals: bomen.  
 
Met rekenen gaan we verder met de 10-sommen. Deze proberen we dan ook al vlot uit te  
rekenen en we gaan ons 2e snelle sommenboek afmaken.  
 
Vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats. Trek iets sportiefs aan met een oranje,  
rood-wit-blauw tintje! We gaan er een sportieve ochtend van maken! 
 
Yes, we hebben genoeg ouders om naar het HWL te gaan. Verdere informatie volgt nog. 
 
Bij het ophalen van de kinderen is het erg druk op het plein. Vriendelijk verzoek aan de ouders van groep 3B: 
als u geen kinderen in de kleutergroep heeft, wilt u dan op het fietspad wachten.  
 

4  
Na een heerlijk paasweekend is het alweer de laatste week voordat de meivakantie begint.  

Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag zullen we ons gewone werk doen.  

Vrijdag wordt het een feestelijke en sportieve dag in verband met de Koningsspelen. 

 

Tijdens rekenen herhalen we de steunsommen van de tafels, het digitaal en analoog klokkijken 

 van de halve uren en de kwartieren en het uitrekenen van de plus- en minsommen op de getallenlijn.  

Met taal maken we kennis met de voorzetsels. Spelling staat deze week in het teken van de jagerwoorden.  

 

Groep 4A heeft afgelopen week niet gekleed kunnen zwemmen. Daarom gaat deze groep 13 mei gekleed 

zwemmen. Dan vervalt het gekleed zwemmen 20 mei. Groep 4B gaat 20 mei wel gekleed zwemmen. 

https://youtu.be/IU1xmydGadY


5  

We kijken terug op een gezellige en lekkere paas high tea! Bedankt voor al het lekkers!!! 
 
Op donderdag 21 april wordt er weer in kleding gezwommen.  
 
Vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats. Het zou leuk zijn als alle kinderen iets sportiefs aan hebben 
met een oranje of rood-wit-blauw kleur. We gaan er een sportieve dag van maken met zijn allen! We hebben 
continurooster; denk  aan een lunchpakketje! 
 

6 
Paas High Tea 

Super bedankt voor alle lekkere dingen die gemaakt zijn voor onze paas 

high tea!!! 

 

Volgende week staat er een drukke week voor de boeg voor de groepen 6. 

 

Woensdag 20 april -> schoolvoetballen 

Aanwezig: 13.10 uur op FC Binnenmaas, start toernooi: 13.30 uur, 

verwachte eindtijd: 16.30/17.00 uur. 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. 

 

Vrijdag 22 april -> Koningsspelen 

Om 8.35 uur verzamelen we op het plein. Wanneer we compleet zijn, lopen we naar het kleuterpodium. We 

beginnen namelijk met het koningsspelen lied. Na het lied gaan we lekker ontbijten. Dit jaar gaan wij de 

sportactiviteiten bij FC Binnenmaas doen. En hoe leuk zou het dan zijn als er een grote oranje, 

rood/wit/blauwe optocht richting de voetbal gaat?! Haal je mooiste, sportieve, oranje of rood/wit/blauwe 

outfit maar uit de kast. 

Vergeet ook niet om een lunchpakket mee te nemen want we hebben deze dag een continurooster. Om 

14.15 uur begint de welverdiende meivakantie! 

 

7  
Gister hebben de groepen 7 & 8 schoolvoetbal gehad. Het was een zeer geslaagde middag met veel plezier.  

 

Vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats. Het zou leuk zijn als 
alle kinderen iets sportiefs aan hebben met een oranje of rood-wit-
blauw kleur. We gaan er een sportieve dag van maken met zijn allen! 
We hebben continurooster; denken jullie aan een lunchpakketje? 
Daarna start de welverdiende meivakantie :) 
 

GOTD Een kleine stap voor een mens, een gigantische sprong voor de 

mensheid. 

 

 

 

 



8  

 
Na een fantastisch schoolkamp, zijn er nog wat gevonden voorwerpen (zie foto 
hiernaast). Tot vrijdag 22 april bestaat de mogelijkheid deze spullen op te 
halen/mee naar huis te nemen.  
 
 
 

 
Op woensdag 20 en donderdag 21 april wordt de Iep-toets gemaakt. Deze toets bestaat uit een deel 
begrijpend lezen/taal/spelling en rekenen. Op beide dagen wordt voor de ochtendpauze een uur aan het 
taalgedeelte gewerkt. Na de ochtendpauze aan het rekengedeelte. 
De kinderen mogen iets meenemen wat hen geluk brengt. Ook is het de traditie om kauwgom te kauwen. De 
juffen zullen ervoor zorgen dat er genoeg kauwgum is voor beide dagen. 

 

 


