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In de school, op en rond het plein, de sportvelden bij FC Binnenmaas  
en ook de natuurspeeltuin… Alles kleurde oranje op 22 april… De Koningsspelen waren weer een 
groot, sportief succes! Dank voor alle hulp! 
 
Nieuws van de OR: Koningsspelen  
De voorbereidingen zijn gedaan, alles is geregeld en zelfs het weer was super! 
Iedereen had zijn dansschoenen en mooiste oranje outfit aan. We zijn de dag 
begonnen met de openingsdans van de koningsspelen. Wat een mooie dans- 
moves hebben we gezien!  
Na het dansen stond er in iedere klas een lekker gezond koningsontbijtje klaar. 
Daarna waren er genoeg spelletjes te doen in en om school en is er geknutseld.  
De bovenbouw is na het ontbijt naar de voetbalvelden gegaan en heeft daar  
een sportieve dag gehad. Later zijn ze terug gekomen naar school en hebben 
ze daar nog leuke dingen met elkaar gedaan.  
Deze sportieve dag was onmogelijk geweest zonder de hulp van alle ouders/ 
begeleiders. Dus een grote DANK JE WEL voor alle hulp!  
 
En ook een grote DANK JE WEL voor AVIJS BOUW EN ONDERHOUD UIT HEINENOORD voor het lenen 
van het springkussen. En aan FC Binnenmaas omdat we gebruik mochten maken 
van de voetbalvelden en de faciliteiten op de vereniging.  
 
Juf Marja 
Juf Marja de Joode heeft vanaf het begin van dit schooljaar veel ondersteunende taken op school 
gedaan en heeft ons heel vaak geholpen wanneer meesters of juffen ziek waren. In de afgelopen 
week was zij voor de laatste keer dit schooljaar op school. Wie weet zien we haar volgend schooljaar 
wel weer terug om ons te helpen… We willen juf Marja bedanken voor haar inzet op Het Driespan en 
wensen haar een heel fijne vakantie!  
 

Schoolvoetballen 
Wat waren het weer super leuke middagen met de kinderen van de groepen 5 
t/m 8. Het weer zat natuurlijk ook heel erg mee! De jongens 1 van groep 7-8 
speelden de finale maar helaas verloren na strafschoppen. De meisjes 1 van groep 
5-6 hebben alle wedstrijden gewonnen en zijn door naar de volgende ronde. Bij 
de jongens van groep 5-6 was er een finale tussen twee teams van het Driespan. 
Uiteindelijk bleek jongens 1 toch te sterk. Ook zij zijn door naar de volgende 
ronde. Zodra we een definitieve datum weten, zullen we dit laten weten. 
Alle kinderen die hebben meegedaan, alle ouders die hebben geholpen en 
iedereen die kwam kijken en aanmoedigen, SUPER BEDANKT voor deze gezellige 
middagen! 

 
Hoofdluiscontrole woensdag 11 mei 
Na de meivakantie, op woensdag 11 mei, wordt er gecontroleerd op hoofdluis. Het is handig 
wanneer leerlingen dan niet al te veel gel in het haar hebben en het haar bijvoorbeeld niet in een 
vlecht dragen. 
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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.  
 
Geen schaken  
I.v.m. onder andere de afwezigheid van meester Harry en activiteiten van de school zijn de 
schaaklessen een tijdje terug gestopt. Ook na de meivakantie worden er geen schaaklessen meer 
aangeboden tussen de middag. 
Denkt u dus ook na de meivakantie aan het aanmelden voor overblijf wanneer uw kind tussen de 
middag op school blijft eten.  
 
Meivakantie 
Wij wensen iedereen een heel fijne meivakantie. We zien jullie graag allemaal weer op maandag 9 
mei op school! 
 
Nieuws uit de groepen 

1 
Deze week is er hard geknutseld in de groepen 1. Wat we gemaakt hebben houden we nog  
even geheim, de mama’s komen hier vanzelf achter op moederdag      .  
 
Ook hebben we deze week het thema baby’s afgesloten. Na de vakantie gaan we beginnen  
aan het thema foto’s. We willen hiervoor in de themahoek een fotostudio maken. Mocht u  
hier thuis nog spullen voor hebben (denk aan oude camera’s, achtergronden enz.) zou u die dan 
mee willen geven naar school?  
 
We wensen iedereen een hele fijne vakantie!  
 

2 
Het thema ‘baby’ hebben we dinsdag afgesloten met een bezoekje aan het 
consultatiebureau. Alle kinderen hadden een babypop of knuffel meegenomen. 
Bij het bureau werden alle baby’tjes gewogen en gemeten en kregen ze ook nog 
een prikje. Heel leerzaam om mee te maken! 
 
 
 

3 
Na al het harde werken zijn we wel toe aan vakantie! In de vakantie is het wel belangrijk dat de kinderen het 
lezen onderhouden. Om dit te stimuleren geven we een leesbingo mee. Als deze na de vakantie vol is, mag er 
een kleinigheidje gegrabbeld worden.  
 
Na de vakantie gaan we verder werken in Kern 10 van Veilig leren lezen. We gaan dan tweelettergrepige 
woorden met open lettergreep leren lezen zoals bomen en nagel en herhalen ook woorden met kleefletters 
zoals dwerg en wolf. 
 
Met rekenen gaan we verder met blok 7. We gaan aan de slag met de klokken. 1 uur later,  
1 uur vroeger en hoeveel uur later? 
 
We wensen iedereen een hele fijne vakantie! 



4  
Na een sportieve en feestelijke afsluiting is het vakantie!  

Groep 4A heeft nog niet gekleed kunnen zwemmen. Daarom gaat deze groep de eerste  

vrijdag na de vakantie (13 mei) gekleed zwemmen. Dan vervalt het gekleed zwemmen 20 mei. 

Groep 4B gaat de week erna op 17 mei gekleed zwemmen.  

5  

Dit korte weekje is voorbijgevlogen! En wat waren jullie vandaag sportief! 
 
Na de vakantie gaan we een begin maken met het oefenen van leerhuiswerk. Dit doen we  
met het leren van de provincies van Nederland. Meer info volgt na de meivakantie.  
 
We wensen iedereen een heerlijke vakantie! 

6 
Wat een week was dit! Maandag nog lekker kunnen uitslapen en dinsdag ging de wekker weer. 

Woensdag hebben de jongens en de meisjes van de groepen 5 en 6 de beker  

binnengehaald van het schoolvoetballen. 

Donderdag moesten we weer gewoon werken. 

Vrijdag hadden we weer feest, het was tijd voor de Koningsspelen! 

En nu??? 

Lekker twee weken vakantie!! 

7  
Donderdag 12 mei gaan de groepen 7 samen met de groepen 7 van de andere twee basisscholen van 

Puttershoek naar de oorlogsgraven in het dorp. Hier herdenken wij de overleden soldaten die in onze 

omgeving hebben gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 

Vrijdag 13 mei alle haren netjes, want dan gaan wij op de schoolfoto        

 

Maar nu eerst lekker vakantie vieren. Rust goed uit, geniet van het mooie weer en kom  

weer blij en gezond terug naar school. Tot over twee weken!        

8  

De afgelopen week hebben de kinderen uit groep 8 keihard gewerkt! Ondanks 
Dat het een kort weekje was, hadden we wel een toetsweek! De afgelopen 
weken hebben we druk geoefend, maar nu was het dan zover... De IEP toets! 
We zijn gigantisch trots op alle 54 groep 8’ers... Want wat hebben ze het goed  
gedaan!  
 
Nadat we vrijdags nog even hebben genoten van sport- en spelactiviteiten, 
Tijdens de Koningsspelen kunnen we nu lekker uitrusten!  
 
Verder hebben we donderdag het script voor de eindfilm meegekregen. Dit script krijgen de leerlingen maar 

een keer...       Goed bewaren dus! Na de vakantie mogen de auditievideo's verstuurd worden naar de 
leerkracht (8A: emma.arkel@obs-driespan.nl + 8B: marielle.sijde@obs-driespan.nl ). Op vrijdag 13 mei gaan 
we de rollen verdelen en kunnen we verder aan de slag! 
 
Geniet van jullie welverdiende meivakantie!  
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