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Agenda 

30 november 

1 december 

3 december 

5 december 

5 december 

6 december 

15 december  

23 december 

Schoen zetten op school 

Pepernoten bakken 

Oud Papier 

Sinterklaas op school 

Kinderen om 8.15 op school 

Speelgoeddag 

Kerstfair 

Kerstontbijt op school 

 

Dit was onze week 
Thema: Wij verdiepen ons in onze familie! 

In de onderbouw hebben we het menselijk lichaam onder de loep 

genomen. Zo hebben de kinderen geleerd dat alle botten (206 stuks) in 

het lichaam een skelet genoemd kan worden. En dat er naast botten 

ook spieren en organen in een lichaam zitten. In de bouwhoek hebben 

een aantal kinderen een skelet van Kapla gemaakt. Daarnaast hebben 

we vier emoties (boos, verdrietig, bang en blij) besproken aan de hand 

van het boek “Vandaag ben ik blij” van Liesbeth Slegers. Uiteraard 

hebben we ook aandacht aan Sinterklaas besteed door verlanglijstjes te 

schrijven, het vouwen van een zak met behulp van 16 vierkantjes, het 

tekenen van Sinterklaas met wasco en het afmaken van een halve 

stoomboot met viltstift. Bij het vouwen ontwikkelen de kinderen de fijne 

motoriek, de oog-hand coördinatie en leren ze gericht kijken en 

vergelijken.  

 

 



In de middenbouw hebben we weer een goede week achter de rug! Nadat we in onze 

eigen geschiedenis zijn gedoken, hebben we nu de geschiedenis van onze ouders 

ontdekt. Waar speelden zij vroeger mee, hoe zagen de kleren er uit en vooral: welke 

verschillen zijn er? We kwamen erachter dat een aantal spellen van vroeger nu nog 

steeds bestaan, zoals Pacman en de Rubiks Kubus. De kinderen hebben samen vragen 

bedacht die ze hebben voor één van hun ouders (of allebei natuurlijk). Zij gaan namelijk 

een interview houden om nog meer te weten te komen over de tijd van papa en mama. 

Dit interview moet donderdag 1 december weer op school zijn!  

Om de verschillende tijden inzichtelijk te houden, hangt er in de klas een tijdbalk. 

 

Verder is groep 3 bezig geweest met de nieuwe letters eu en f. Ook hebben zij 

kennisgemaakt met de verliefde harten, de vriendjes van 10. Groep 4 heeft met spelling 

het voorvoegsel geleerd en groep 5 kent nu het kilowoord.  

Voor groep 5 is het van groot belang dat de tafels t/m 10 er goed inzitten. De kinderen 

krijgen vanaf nu wekelijks een tafel die zij lastig vinden mee naar huis. Het zou fijn zijn 

als u dit elke dag 5 minuten wilt oefenen. Op school wordt de tafel een week later 

overhoord. In de klas hangt een tafelblad, zodat het voor hen inzichtelijk is welke tafel 

ze kennen en welke nog niet. 

In de bovenbouw hebben wij onze laatste geschiedenis les gehad bij het thema 

‘families’. We hebben geleerd over de tijd van televisies en computers. Dit keer ging het 

over de Nozems. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde veel in het leven van families. 

Toen de welvaart steeg, kregen ook veel jongeren meer geld en plannen. Er ontstond 

een jeugdcultuur. De jongeren zetten zich af tegen hun ouders. We hebben geleerd 

waarom de Nozems zich tegen hun ouders keerden. Dit hebben we geleerd in ‘de grote 

Nozem quiz’. 

Donderdag 1 december is het de laatste dag dat de kinderen hun werkstuk kunnen 

inleveren. Ik heb al veel werkstukken ontvangen en deze worden binnenkort nagekeken. 

De kinderen kunnen thuis aan hun werkstuk werken via Zulu-Connect. 

Vrijdag 2 december gaan we met groep 7/8 naar het Harm Smeenge voor de workshop 

recreatie en horeca. De les is om 14:00 uur afgelopen, dus de kinderen zijn iets later op 

school.  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Schoolfruit 

Deze week hebben de kinderen gesmuld van snacktomaatjes, sinaasappel en peer. Het 

schoolfruit van volgende week is: 

woensdag: meloen 

donderdag: sinaasappel 

vrijdag: appel 
 

Op deze dagen hoeft uw kind in principe geen fruit mee te nemen.  
______________________________________________________________________ 

Schoen zetten en pepernoten bakken 

Sint is weer in het land en zal ook De Driesprong niet 

vergeten! Op woensdag 30 november gaan de kinderen hun 

schoen op school zetten. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze 

dag een extra (gym)schoen mee naar school neemt? 

Donderdag 1 december gaan de kinderen pepernoten bakken.  

______________________________________________________________________ 

Glazen potjes 

Voor de kinderen in groep 1 en 2 zijn wij op zoek naar glazen potjes (zonder etiket), 

bijvoorbeeld de groente/fruitpotjes van Olvarit. U mag dit inleveren bij één van de 

leerkrachten.  

Alvast bedankt.  
______________________________________________________________________ 

Kerstfair 

Donderdag 15 december organiseert de activiteitencommissie een kerstfair op school. 

Wij zijn nog op zoek naar ouders / verzorgers en andere belangstellenden die het leuk 

vinden om eigen artikelen en of producten te verkopen. Mocht u zich willen opgeven dan 

kunt u dit doen via de mail, p-schaafsma@hotmail.com. Tevens zijn wij op zoek naar 

ouders die het leuk vinden om gerechten te maken die tijdens de fair verkocht worden. 

Mocht u interesse hebben dan kunt u voor meer informatie terecht bij Isil Vos, 

isilvos@gmail.com.   

In de bijlage vindt u een poster over de kerstfair. 

______________________________________________________________________ 

Speelgoeddag 

Dinsdag 6 december is het Speelgoeddag. De kinderen mogen dan iets meenemen om te 

laten zien wat ze met Pakjesavond gekregen hebben. Dinsdagmiddag mogen de 

kinderen hier dan ook mee spelen. 

______________________________________________________________________ 

Sinterklaas op school 

Maandag 5 december komt Sinterklaas weer bij ons op school. Om deze dag goed te 

laten verlopen willen wij vragen om de kinderen uiterlijk om 8.15 naar school te 

brengen. De leerkrachten gaan met de kinderen naar binnen en komen rond 8.40 weer 

met ze naar buiten om de Sint en zijn Pieten te verwelkomen. De kinderen hoeven deze 
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dag geen fruit en drinken voor de ochtendpauze mee te nemen. Eten en drinken voor de 

lunch wel graag meegeven naar school. 

______________________________________________________________________ 

Social media 

Sinds deze week is OBS De Driesprong ook te vinden op Facebook 

en Instagram! Op Facebook zijn wij te vinden onder de naam ‘OBS 

De Driesprong', waarna u de pagina kunt liken.  
Via Instagram kunt u ons volgen op obsdedriesprong.nieuwlande.  
Via deze kanalen kunt u, naast de nieuwsbrief, op de hoogte 

blijven van nieuwtjes en activiteiten.  

______________________________________________________________________ 

Verassingsdans voor Sinterklaas 

Piet heeft een dans gemaakt voor Sinterklaas, voor na de lichtjestocht, op het plein bij 

het MFC op 30 november. Het lijkt hem leuk om deze samen met de kinderen te 

oefenen. Via onderstaande link legt hij de pasjes van de dans uit. 

https://youtu.be/joS9XQzZSaw 

Wat zal de  Sint verrast zijn als hij alle kinderen van Nieuwlande samen deze dans ziet 

doen! 

______________________________________________________________________ 

We wensen u een fijn weekend! 
Het team 

OBS De Driesprong is onderdeel van Bijeen - Stichting openbaar primair onderwijs Hoogeveen 
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