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Studiedag maandag 6 maart - leerlingen zijn vrij 
Op vrijdag 24 februari start de voorjaarsvakantie. Na de vakantie, op maandag 6 maart, heeft het team van  
Het Driespan een studiedag. Op deze dag zijn de leerlingen vrij. We hopen alle leerlingen weer te zien op  
dinsdag 7 maart! 
 
Inzamelingsactie GIRO 555 aardbeving Syrië en Turkije 
De kinderen (en ouders) van Het Driespan doen ontzettend hun best om zoveel mogelijk 
flessen te verzamelen en in te leveren voor giro 555! In de afgelopen week moesten we elke 
dag langs de Albert Heijn om de flessen in te leveren… Momenteel staat de teller al op 
€188,35! Na de vakantie krijgen de leerlingen en ouders het definitieve bedrag te horen. Dat 
zal u ongetwijfeld lezen in de weekbrief.  
 

 
SPANnenkoekenbakkers gezocht!  

Wij hebben al aanmeldingen binnen voor het bakken van pannenkoeken, maar wij 

kunnen nog wel wat SPANnenkoekenbakkers gebruiken voor SPANnenkoekendag 

op 17 maart! Wie helpt ons uit de brand? Voor het aanmelden kunt u mailen naar 

s.groeneveld@dehoekscheschool.nl. U ontvangt van ons de pannenkoekenmix. 

 
 
Materiaal voor de creamiddag gezocht 
Op vrijdag 10, 24 en 31 maart doen wij met de groepen 5-6 en 7-8 weer een crearonde. De opdrachten zijn al 
bedacht en de kinderen hebben hun keuze al gemaakt. Om de middagen tot een groot succes te kunnen maken, 
hebben wij lege eierdozen en kurken nodig. Spaart u met ons mee? De materialen mogen naar het lokaal van  
groep 8B (juf Mariëlle) gebracht worden. Alvast bedankt! 
 
Schoolvoetbal groepen 5 en 6: 
Wij zijn nog dringend op zoek naar spelbegeleiders, het betreft eenvoudige spelregels.  
Zonder spelbegeleiders kunnen wij helaas niet voetballen. 
Lijkt u dit wat? Stuur een mailtje naar m.koekebakker@dehoekscheschool.nl. 
Inmiddels is het speelschema bekend, klik hiervoor op de volgende link of scan de QR-code.  
www.tournify.nl/live/fcb-schoolvoetbal-2023 
De definitieve teamindeling volgt zo snel mogelijk via de mail.  
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Nieuws uit de groepen 
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Afgelopen week werd er hard gewerkt in de 

natuurspeeltuin door het Hoekschewaards 

Landschap. We mochten komen kijken naar (en 

voelen aan) de wilgentakken die net van de 

geknotte wilg kwamen. We leerden dat je van de 

takken dingen kunt maken omdat ze zo buigzaam 

zijn. Ook werd de wilgentipi op het schoolplein 

gesnoeid en de houtsnippers van de takken uit de 

natuurtuin werden eronder gelegd. Groep 7 kwam 

hierbij helpen, maar ook door de kleuters werd 

menig kruiwagentje geleegd.  

 

Na de vakantie starten we met ons nieuwe thema: Kunst. We beginnen met het werken en leren over 

Nederlandse kunstenaars. Tijdens het Spannenkoekenfeest op 17 maart kunt u in de groepen 1 de Nederlandse 

kunst komen bekijken. Fijne voorjaarsvakantie allemaal        

2 
Afgelopen maandag konden we een keer niet spelen in de natuurspeeltuin, omdat de groepen 4 met het 
Hoekschewaards Landschap aan het werk gingen. Wij werden ’s ochtends wel uitgenodigd om even te komen 
kijken hoe de wilgen geknot werden. Dat was erg interessant! De jongen die bij het Hoekschewaards Landschap 
werkt, vond ook nog een pad die wakker geworden was uit zijn winterslaap. Dat was mooi om te zien! 

Na de vakantie starten we met ons nieuwe thema: Kunst. We beginnen met het werken en leren over Spaanse 
kunstenaars. Met Spannenkoekendag vertegenwoordigen wij de Spaanse cultuur, dus dit is een mooie 
combinatie! 
In groep 2B heeft juf Britt haar stageweek en zij zal er dus ook gezellig de hele week bij zijn na de vakantie.  
 
Nog twee oproepjes….wie heeft er nog lange broeken thuis die niet meer gedragen worden? Onze voorraad 
reservebroeken bij ongelukjes is bijna op. We zouden dit graag weer aangevuld zien.  
 



Ook zijn wij voor ons nieuwe thema op zoek naar Spaanse attributen om te bekijken en in de sfeer te komen. 
Te denken valt aan Spaanse kleding, muziekinstrumentjes, waaiers etc. Heeft u thuis wat liggen dat wij mogen 
lenen? Graag! 

3 
Deze week zijn we begonnen met kern 8. We leren in deze kern woorden met twee medeklinkers vooraan en 

twee medeklinkers achteraan, zoals bijvoorbeeld ‘krans’ en ‘spons’.  

 

Met rekenen zijn we begonnen met de 5-som zoals: 5+3.  

 

Nu lekker even genieten van een week voorjaarsvakantie we zien jullie graag weer allemaal op school op 

dinsdag 7 maart! 
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Het wilgen knotten in de natuurspeeltuin deze week was erg leuk! De kinderen hebben 

ontzettend goed geholpen. Er staat een gesnoeide wilgentak bij ons in de klas, want de 

mevrouw van het Hoekschewaards Landschap heeft uitgelegd dat wilgen bijzonder 

zijn, omdat ze na het knotten zelf weer wortels gaan maken. Dat willen wij zien 

natuurlijk       

 

Na al dat harde werken is de vakantie welverdiend! En dan ook nog een dagje langer, 

heerlijk!  
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Dinsdag was het zo ver. Met een portie gezonde spanning hebben de kinderen van groep 5 opgetreden in  
De Drie Lelies met hun instrument. Onder leiding van een echte dirigent mochten de kinderen laten horen wat 
ze hadden geoefend. Wat een enthousiasme zeg. Bedankt voor de grote opkomst en het gezellige publiek! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het huiswerk van topografie werd door veel kinderen heel leuk ontvangen. Er werd druk geoefend en er 
werden al plannetjes gemaakt over hoe er het beste 'geleerd’ kon worden. Nou, dat ging ook helemaal goed 
hoor. Deze oefentoets van topo ging toppie! 
 



Deze week zijn we ook gestart met een nieuw thema van taal en spelling, wat gaat over gevoelens en alles wat 
daarbij hoort. We leerden over de ik-vorm en dat het onderwerp en het werkwoord bij elkaar horen en soms 
ook kunnen veranderen.  
 
Met rekenen oefenen we om deelsommen op een handige manier uit te rekenen en ook moeilijke keersommen 
zoals 4x69 leerden wij op te lossen door de strategie ‘rekenen met te veel'.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schoolvoetbal op woensdag 8 maart: 
De woensdag na de vakantie is de eerste ronde van het schoolvoetbal. De kinderen worden deze dag uiterlijk 
13.15 uur op het complex van FC Binnenmaas verwacht. School zorgt voor het tenue (broekje, shirt en sokken), 
een fles water en wat lekkers voor elke deelnemende leerling. We gaan weer voor een middag vol sportief 
plezier! 
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Afgelopen maandag hebben we de 

woordenschatles op het schoolplein gedaan. In 

tweetallen gingen de kinderen op zoek naar vragen 

met de nieuwe woorden die ze in de ochtend 

hadden geleerd. De kinderen deden heel 

enthousiast mee.  

 

Schoolvoetbal op woensdag 8 maart: 

De woensdag na de vakantie is de eerste ronde van 

het schoolvoetbal. Deze ronde wordt gespeeld op 

het terrein van  

FC Binnenmaas. Wij verwachten de kinderen 

uiterlijk 13.15 uur op het complex van FC 

Binnenmaas. We gaan weer voor een middag vol 

sportief plezier! School zorgt voor het tenue 

(broekje, shirt en sokken), een fles water en wat 

lekkers voor elke deelnemende leerling. 

 

 

 



 

Op dinsdag en donderdag zijn we met de leerlingen braakballen 

gaan pluizen. Ook hebben we een paspoort over de uil gemaakt 

en de botjes die de kinderen uit de braakbal hebben geplozen, 

hebben we onderzocht onder een binoculaire microscoop. Het 

was voor een aantal kinderen best spannend om in een braakbal 

te pluizen, maar iedereen heeft het geprobeerd. Het was een 

leuke en leerzame ochtend met elkaar. Bedankt ouders, voor 

jullie hulp.  

 

De 3 leerlingen hieronder op de foto hebben een vliegveld 

ontworpen en wilden deze graag presenteren aan de klas. Wat 

een kanjers! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijn om alle ouders weer even gesproken te hebben tijdens de rapportgesprekken. Wij wensen iedereen een 

fijne vakantie en zien jullie weer op dinsdag 7 maart! 

 

GOTD: 

Groep 6A: gekoelde mummie 

Groep 6B: reusachtige vrouw viert de vrijheid. 
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Nieuws uit groep 7A 
Hoekschewaards Landschap  
Dinsdag 21 maart is het weer zo ver, we gaan struinen over De Staart in Oud-Beijerland. Dit kunnen we niet doen 
zonder jullie hulp. Wie heeft er zin om met ons mee te gaan?? We vertrekken rond 8.30 uur en we zullen om 
12.15 uur weer terug zijn op school. Wilt u een mailtje sturen naar m.koekebakker@dehoekscheschool.nl en wilt 
u er ook bij vermelden hoeveel kinderen er in de auto met u mee kunnen? 
 
Verder zijn wij nog op zoek naar schoenendozen. Juf Rianne gaat 
de week na de vakantie een aantal lessen geven en daarvoor 
hebben de kinderen een schoenendoos nodig. Dus heb je thuis nog 
schoenendozen staan, neem ze mee naar school. 
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Nieuws uit groep 7B 
Groep 7B gaat op dinsdag 28 maart ook struinen over De Staart. Wij gaan op zoek naar o.a. Schotse Hooglanders 
en Konikpaarden. Wij zijn hiervoor nog op zoek naar ouders, opa's of oma's die met ons mee willen gaan. Lijkt u 
dit leuk? Stuur dan een mailtje naar d.vos@dehoekscheschool.nl, wilt u dan ook vermelden hoeveel kinderen er 
mee kunnen rijden? We zullen rond 8.30 uur van school vertrekken en rond uiterlijk 12.30 uur weer terug zijn. 
 

HELE FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL!! 
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We zijn deze week alvast gestart met het knutselen voor de 
cultuurmarkt! Erg leuk om te zien hoe betrokken de leerlingen van 
groep 8 zijn. Op die manier gaan we een duidelijke uitleg kunnen 
geven over de cultuur die wij toegewezen hebben gekregen.  
 
Verder zijn we deze week bezig geweest met het afronden van 
thema’s. Met Engels, taal, spelling, geschiedenis en rekenen hebben 
we het blok afgesloten en gaan we na de vakantie verder met de 
volgende thema’s. 
 
Maar voor nu… VAKANTIE! Geniet ervan  we zien jullie graag weer 
uitgerust en vol enthousiasme terug op dinsdag 7 maart.  

 

 

mailto:d.vos@dehoekscheschool.nl

