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Tweede pinksterdag 6 juni 
Op maandag 6 juni is het tweede pinksterdag de leerlingen zijn dan vrij. We zien iedereen graag weer 
op school op dinsdag 7 juni. 
 
Cito-toetsen  
In de afgelopen week en deze week worden er Cito-toetsen gemaakt. De leerlingen van de groepen 3 
t/m 7 maken Cito-toetsen van technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen en spelling. 
 

Schoolvoetbal 
Dit jaar een primeur bij het schoolvoetballen... Na 3 rondes te 
hebben gespeeld waarbij, het team steeds de finalewedstrijden 
moest spelen, mogen de jongens 
van groep 5-6 zich op 17 juni gaan 
melden in Zeist voor de landelijke 
finale! 
 
Ook de meisjes van 5-6 hadden de 3e 
ronde gehaald. Zij zijn 3e in de poule 
geworden.  
 

Alle teams bedankt voor de leuke middagen en tot volgend schooljaar! 
 
Avond4daagse  
Van dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni is de avond4daagse Puttershoek/Maasdam. 
Wij wensen alle deelnemers veel wandelplezier! 
 
 
Nieuws uit de groepen 

1 
We hebben het thema de fotograaf afgerond en beginnen volgende week aan 
een nieuw thema: Vakantie! Hierbij hoort natuurlijk ook een nieuwe letter,  
volgende week leren we de letter z (spreken we uit als zzzz). 
Op het plein willen we dit thema tenten gaan bouwen en op reis gaan.  
We zijn daarvoor nog op zoek naar koffers of trolleys waar de kinderen mee  
kunnen spelen. Als u thuis nog wat heeft liggen, zou u die dan mee willen geven naar school?  
 
Ook zijn we met een nieuw blok van de Vreedzame School begonnen: we zijn allemaal anders. In de groepen 
1 en 2 gaat het over families. Er zijn verschillende soorten families en gezinnen. Hoe ziet het er bij iedereen 
thuis uit? 
 
We missen nog wat rapporten, als u het rapport nog thuis heeft, wilt u deze dan zo snel mogelijk mee terug 
naar school geven?  
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2 
We hebben het thema fotograaf afgerond en starten volgende week met een nieuw thema: vakantie! 
Op het plein willen we dit thema tenten gaan bouwen en op reis gaan. We zijn daarvoor nog  
op zoek naar koffers of trolleys waar de kinderen mee kunnen spelen. Als u thuis nog wat  
heeft liggen, zou u die dan mee willen geven naar school?  
 
Ook zijn we met een nieuw blok van de Vreedzame School begonnen: we zijn allemaal anders. 
In de groepen 1 en 2 gaat het over families. Er zijn verschillende soorten families en gezinnen. 
Hoe ziet het er bij iedereen thuis uit? 
 

3 
We zijn alweer gestart met kern 11 van Veilig Leren Lezen. Hierna hebben we nog maar 1 kern te gaan en dan 

hebben we ze allemaal doorlopen. Jeetje de eerste week leerden we het woordje ik en nu lezen we al hele 

lange samengestelde woorden, zoals kikkerdril en surfplank. 

 

Tijdens de rekenlessen oefenen we getallen op de getallenlijn te plaatsen en leren we tussen welke 2 

tientallen het getal ligt. 

 

Tijdens de Vreedzame School lessen gaat het over verschillen en overeenkomsten tussen mensen, luisteren 

naar elkaar en je mening geven. 

 

Volgende week gaan we aan de slag met de volgende Cito-toetsen: Spelling en Lezen. 

 

Donderdag gaat groep 3B en vrijdag groep 3A op bezoek bij Plukhoek Mookhoek voor een 

moestuin/natuurbelevings-les.  

We leren hier hoe onze groenten en fruit groeien. De les is buiten, daarom is het handig 

om kleding aan te trekken die vies mag worden. Aan de voeten graag laarzen. We gaan er  

een leerzaam en gezellig uitje van maken! 

 

Wij wensen jullie een zonnig lang weekend! 

 

4  
Na een fantastische schoolreis en een lang weekend zijn we deze week weer fris begonnen.  

 

Afgelopen week hebben dan ook de Cito-toets rekenen gemaakt. Volgende week gaan we Cito-toets spelling 

en begrijpend lezen maken.  

 

Donderdag 9 en 16 juni hebben we praktische verkeerslessen op school. Denken 

jullie aan het controleren van jullie fietsen? 

 

Er zijn nog steeds rapporten thuis. Graag z.s.m. inleveren! 

 

 

 

 

 



5  

Afgelopen week zijn wij gestart met de Citotoets rekenen. Volgende week gaan we verder met de Citotoets 

spelling en begrijpend lezen. Maandag genieten we eerst nog van een extra dag vrij. 

 

De kinderen krijgen op vrijdag 10 en 17 juni praktische verkeerslessen op de fiets.  

De kinderen komen deze 2 dagen op de fiets naar school.  

 

De kinderen hebben een checklist gekregen voor hun fiets. Graag samen met uw kind de fiets checken.  

De lijst graag voor vrijdag 10 juni mee terug geven aan uw kind.  

 

6 
Wat fijn dat er al ouders aangeboden hebben om te helpen met de educatieve fietsroute door het dorp. We 

kunnen nog wat hulp gebruiken! Aanmelden kan via het volgende e-mailadres: esmeralda.schroter@obs-

driespan.nl. Vandaag hebben de kinderen ook de lijst meegekregen om hun fiets te checken. We zien de lijst 

graag voor 17 juni terug.  

 

Op woensdag 29 juni is er voor groep 6A een ‘ontdekkingstocht op De Staart’  

gepland, een veldles op Klein Profijt. Hiervoor zijn we op zoek naar ouders  

die willen rijden en een groepje willen begeleiding. Graag voor 22 juni op- 

geven via esmeralda.schroter@obs-driespan.nl. 

 

Heb je nog een rapport thuis?? Neem hem mee naar school.  

 

Woensdag 22 juni is de laatste dag dat de kinderen hun tafeldiploma kunnen halen. 

 

7  
Voor in de agenda: 

Groep 7a:  

- dinsdag 14 juni: Veilig op Weg-les van Veilig Verkeer Nederland. 

- vrijdag 17 juni fietsen de kinderen een educatieve fietsroute door het dorp.  

Groep 7b:   

- dinsdag 14 juni fietsen de kinderen een educatieve fietsroute door het dorp.  

- vrijdag 17 juni: Veilig op Weg-les van Veilig Verkeer Nederland.  

 

Voor alle dagen zijn wij nog opzoek naar hulpouders! Aanmelden graag bij de groepsleerkracht.  

Meer informatie volgt… 

 

GOTD Bijtgrage vis met een slechte reputatie 
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8  

Op donderdag 9 juni zullen de leerlingen van groep 8 hun fietsexamen gaan doen. Met behulp van pijlen is er 
door Puttershoek een route aangegeven, die de leerlingen veilig moeten fietsen. Op verschillende hoeken zijn 
er ouders die de kinderen beoordelen op hun rijgedrag.  
 
Naast het praktisch verkeersexamen zullen de groepen 8 een extra Veilig 
op Weg les krijgen, die vooral de focus legt op de dode hoek van 
voertuigen.  
 
Ook zijn we druk bezig om de film zo goed mogelijk uit ons hoofd te leren! 

Zorgen jullie dat jullie de tekst helemaal kennen?        
 
 
 

 


