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Nieuw naambord OBS Het Driespan  
Misschien heeft u het al gezien? 
Bij alle scholen van De Hoeksche School zijn nieuwe naamborden op de  
gevels geplaatst. Zo ook bij onze school. 
Achter OBS Het Driespan staat: basisonderwijs en peuterspeelzaal. Zoals 
u weet is peuterspeelzaal De Ringeling niet in ons gebouw gevestigd, 
maar is wel te vinden in Puttershoek. Deze peuterspeelzaal is onderdeel  
van De Hoeksche School kinderopvang.  
 
Hoofdluiscontrole – hulp gezocht 
Op woensdag 11 mei is er gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer luizen of neten zijn geconstateerd, 
zijn ouders van deze leerlingen op de hoogte gebracht. Over twee weken vindt een hercontrole 
plaats. Hierover wordt u later geïnformeerd.  
 
Wij zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen bij het controleren op hoofdluis. Na iedere 
vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Wanneer het nodig is vindt twee weken 
daarna een hercontrole plaats. Wilt u ons hierbij helpen? Voor meer informatie of aanmelden kunt u 
mailen naar kitty@obs-driespan.nl.  
 
Gevonden voorwerpen 
In een bijlage bij de mail van deze weekbrief is het document ‘Gevonden voorwerpen’ gevoegd. Zit er 
iets van uw kind(eren) bij?  
 
Nieuws uit de groepen 

1 
Een drukke tijd komt eraan! Maar na zo'n lekkere vakantie hebben we er allemaal weer zin in! Eerst komt de 
schoolfotograaf, daar gaan we gelijk ook mee aan de slag! In de groepen 1 wordt de letter – k – aangeboden  

(zeg – ku-  ) van kiekje en kijken. Heeft u thuis nog een oude camera waar u toch 
al vanaf wilde? ;-) Of een statief? Wij kunnen het goed gebruiken voor in de 
themahoek.  
 
In deze tijd neemt de zonkracht weer toe en we spelen veel buiten... Wilt u uw 
kind ‘s morgens en ‘s middags voor het naar school gaan goed insmeren?  
Wij smeren de kinderen die overblijven in voor we in de middag gaan buiten 

spelen. Op de foto ziet u met welke merken wij insmeren.  
 
Kleuterpraat:  
Het is zo lekker buiten spelen (met) zonder jas! Kleuter: 'Juf! Zullen we het 
zwembadje opzetten?"  
 
Later die dag: ‘ík heb korte mouwen aan!’ (wijzend naar zijn korte broek) 
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2 
Volgende week lezen we in de groepen 2 het prentenboek ‘het letterwinkeltje’ voor en maken we op de gang 
ook een echte letterwinkel. Hier kunnen de kinderen de mooiste letters bij elkaar kopen!  
Nu we allemaal op de foto zijn geweest gaan we hier in de klassen ook mee aan de gang. De letter die hierbij 
hoort en die we gaan aanbieden is de letter f (spreek uit als fffffff).  
 
In de natuurspeeltuin staan helaas veel hoge brandnetels. Met het warme weer zijn er vaak korte broeken en 
sandalen. We hebben er daarom voor gekozen dit schooljaar op de maandagen niet meer naar de 
natuurspeeltuin te gaan. We spelen natuurlijk wel nog lekker buiten op ons plein! 
 
In deze tijd neemt de zonkracht weer toe. Wilt u uw kind ‘s morgens en ‘s middags 
voor het naar school gaat goed insmeren?  
Wij smeren de kinderen die overblijven in voor we in de middag gaan buiten 
spelen. Op de foto ziet u met welke merken wij insmeren. 
 

3 
Dinsdag 17 mei gaan we naar het Stippenpad in Numandorp. Denkt u aan oude schoenen/laarzen? 
Groep 3A graag 8.20 uur in de klas verzamelen, zodat we om 8.30 uur kunnen vertrekken. Groep 3B vertrekt 
later in de ochtend, ze zullen misschien iets later terug zijn.  
  
Tijdens de rekenlessen blijven we oefenen met verhaalsommen en we gaan door met  
het automatiseren van de sommen t/m 10 en we maken ons 7de rekenschrift alweer uit! 
  
We hebben afgelopen week woorden gelezen met een open lettergreep (zoals bomen).   
We worden steeds beter in het lezen van woorden met een open lettergreep.  
Aan het eind van volgende week mogen de kinderen weer aan de juf laten horen hoe goed ze de woorden 
van kern 10 kunnen lezen. 
 
Wilt u de rapporten weer inleveren? 
 

4  
Met rekenen beginnen we na het maken van de toets alweer met blok 8.  We gaan verder met rekenen van 

erbij –en eraf sommen op de getallenlijn. We leren een nieuwe manier/strategie; rijgen met teveel. Denk 

bijvoorbeeld aan deze som 73-19= wordt 73-20= (+1).   

 

Met taal herhalen we de voorzetsels, leren we hoe een zin langer kunnen 

maken, een zinsdeel maken met een bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig 

naamwoord en een lidwoord. 

 

Met spelling komen de jager-en de bakker woorden aan bod.  

 

Op dinsdag 17 mei gaat groep 4B gekleed zwemmen!  

 

Wilt u de rapporten weer inleveren op school? 

 

 

 

 



5  

Na een heerlijke meivakantie zijn wij begonnen met het uitleggen van het topografie huiswerk. Alle kinderen 
hebben een leerblad mee naar huis gekregen, om thuis de provincies van Nederland uit hun hoofd te leren en 
aan te kunnen wijzen op de kaart. Op vrijdag 20 mei zullen beide groepen 5 hier een toets over krijgen.  
 
Woensdag 18 mei staat de volgende ronde van het schoolvoetballen op de planning. Het  

eerste jongens en het eerste meisjes team van de groepen 5 en 6 zijn door.  

 
Donderdag 19 mei gaan de kinderen van groep 5 weer zwemmen met kleding. Vergeet de 
schoenen, jas en plastic zak (om te drijven) niet in te pakken. 
 
Wilt u de rapporten weer inleveren op school? 

6 
Wat hadden de kinderen genoten van de vakantie maar kwamen ook weer 

enthousiast weer de klas binnen. 

 

Voor we het weten is het alweer tijd voor de rapporten. Wij zouden het fijn vinden 

als alle rapporten weer op school komen. 

 

Volgende week staat de toets van natuniek thema 3 op de planning. Nu zijn we 

toch wel benieuwd of de papa’s en mama’s weten wat het verschil is tussen een bol 

en een knol??? 

 

Woensdag 18 mei staat de volgende ronde van het schoolvoetballen op de 

planning. Het eerste jongens en het eerste meisjes team van de groepen 5 en 6 zijn 

door. 

 

De boekbesprekingen voor de komende periode staan gepland en de kinderen 

hebben al eerder een blad met aandachtspunten meegekregen. Ook op school is er 

gelegenheid om aan de presentatie te werken.  

 

7  
Wij zijn donderdag naar de oorlogsbegraafplaats geweest in 

Puttershoek. Hier hebben we samen met de groepen 7 van De Schelp 

en De Fontein de, tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de oud-

Barendrechtse brug, omgekomen soldaten herdacht. Voorafgaand 

aan dit bezoek is er in de klas aandacht besteedt aan de Tweede 

Wereldoorlog, het ’gevecht’ wat plaats heeft gevonden bij de oud-

Barendrechtse brug en waarom de daar omgekomen soldaten hier in 

Puttershoek begraven liggen. 

Ook tijdens het zingen van het 1e couplet van het Wilhelmus 

begrepen de kinderen wat er van hun verwacht werd. Wij zijn trots 

op de kinderen die deze herdenking waardig hebben bijgewoond.  

 

Voor je het weet is het weer tijd voor de rapporten. Wij zouden het fijn vinden als alle rapporten weer op 

school terugkomen. 



8  

Na een relaxte meivakantie zijn we weer begonnen! Deze week hebben we de rollen voor de film verdeeld en 
kunnen we aan de slag met het leren van de tekst!  
 
Project "Voel je sterk" 
De middelbare school zit eraan te komen en daarvoor is het handig als 
we weten hoe we met lastige situaties om kunnen gaan. Met meester 
Patrick zullen wij 6 woensdagen verschillende situaties tegenkomen en 
leren wij hoe we kunnen reageren op deze momenten.  
 
Fietskeuring 
Aanstaande dinsdag 17 mei zullen onze fietsen gecontroleerd worden! 
De ouders en kinderen van groep 8 hebben allemaal een lijst ontvangen 
via de mail. Wilt u de fiets goed controleren op deze punten?  
 
Schoolvoetbal 
Wat een verrassing.....jongens team 1 is toch door naar de volgende ronde. Deze wordt gespeeld op 
woensdag 18 mei bij SHO. Als het uw kind betreft, heeft u een mailtje ontvangen van juf Daisy of juf 
Maruscha. 
 

 


