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Nieuwsbrief 2 december 2022 

Agenda 

3 december 

5 december 

5 december 

15 december  

23 december 

Oud Papier 

Sinterklaas op school 

Kinderen om 8.15 op school 

Kerstfair 

Kerstontbijt op school 

 

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

In de onderbouw hebben we ons de afgelopen week gericht op de komst van 

Sinterklaas. De laatste voorbereidingen zijn getroffen. Zo hebben alle kinderen een 

pietenmuts gemaakt en een puntzak gevouwen waar de pepernoten maandag a.s. in 

kunnen. Verder hebben we een brief aan Sinterklaas en zijn vervoerpiet geschreven. 

Afgelopen dinsdag kregen we namelijk een brief van Sinterklaas en vervoerpiet waarin 

onze hulp werd gevraagd. De brief stond boordevol met vragen, zoals: 

Met welk vervoersmiddel ze het beste naar school kunnen komen? 
Waar is het dichtstbijzijnde water en kan de nieuwe stoomboot daar aanmeren? 
Of is het beter om op Ozosnel te komen? Is er een paardenpad in de buurt? Enzovoort. 

We hebben alle vragen beantwoord in een brief die we woensdagmiddag in de schoen 

hebben gedaan bij het schoentje zetten. Alle kinderen in de onderbouw kijken enorm uit 

naar de komst van Sinterklaas en zijn Pieten.   

In de middenbouw was er sprake van een drukke week bomvol 

voorbereidingen voor 5 december. Wat een plezier hebben wij 

hier al in gehad! We laten diverse stukjes zien, zo is er een 

turngroep, een voetbalgroep, een dansgroep en ook een heuse 

toneelgroep! Gezamenlijk hebben wij ook het liedje Flamingo, 

die kennen we uit ons hoofd. 

Ook werd er nog gewerkt natuurlijk. Groep 4 is begonnen met 

het uitrekenen van keersommen, groep 5 is weer aan de slag 

geweest met deelsommen. Groep 3 heeft de letter au geleerd, 

zoals te zien op de foto! 



Inmiddels zijn er al een behoorlijk aantal 

interviews terug op school. Heeft uw kind deze 

nog niet meegenomen, kan dit nog uiterlijk 

aanstaande dinsdag 6 december. 

De leerlingen van groep 5 krijgen wekelijks een 

blad met tafels mee om uit hun hoofd te leren. 

De eerstvolgende overhoordatum is dinsdag 6 

december. 

 

 

 

Ook in de bovenbouw deze week vooral in het teken van Sinterklaas. De afgelopen 

weken hebben wij iedere dinsdag dansles gehad van een echte dansdocent. Hier hebben 

wij op het nummer van Pirates of the Caribbean een dans geleerd. Dit dansje gaan wij 

tijdens het Sinterklaasfeest laten zien aan de hele school.  

Een van de liedjes die de onder- en middenbouw gaat zingen is pepernoot, taai taai, 

chocolade. De bovenbouw gaat dit liedje op je ukelele en de Cajons spelen.  

______________________________________________________________________ 

Schoolfruit 

Deze week hebben de kinderen gesmuld van meloen, sinaasappel en appel. Het 

schoolfruit van volgende week is: 

woensdag: tomaat 

donderdag: watermeloen 

vrijdag: peer 
 

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

Keukenrollen 

Voor een knutselactiviteit tijdens het komende thema zijn wij op zoek naar keukenrollen. 

Wilt u lege keukenrollen meegeven naar school de komende tijd?  

Alvast bedankt!  

______________________________________________________________________ 

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 

In eerdere nieuwsbrieven lieten wij u weten dat dinsdagmiddag 6 december 

Speelgoeddag zou zijn. Wij verplaatsen deze Speelgoeddag naar vrijdag 16 december in 

verband met de Kerstvoorbereidingen. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te 

hebben. 

______________________________________________________________________ 

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 op school te zijn. 

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 dag geen 

fruit en drinken voor de ochtendpauze mee te nemen. Eten 

en drinken voor de lunch wel graag meegeven naar school. 

Ook is er deze dag gewoon gym, dus de gymspullen mogen 

ook meegegeven worden.  

______________________________________________________________________ 

Social media 

OBS De Driesprong is 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.  

______________________________________________________________________ 

Schoolmaatschappelijk werk 

Een mooie basisschooltijd, dat gunt elke ouder zijn of haar kind! Want deze periode is 

een belangrijke periode in het leven van een kind. Toch kunnen er redenen zijn 

waardoor het thuis of op school niet gaat zoals u graag zou willen, of dat een kind 

minder goed in zijn/haar vel zit.  

Als jeugdmaatschappelijk werkers zijn wij verbonden aan de basisschool van uw 

kind(eren), wij werken vanuit de welzijnsorganisatie SWW Hoogeveen. Wij kunnen 

ondersteuning geven rondom opgroeien en opvoeden, in de thuissituatie, in de buurt of 

op school. 

  

Wij zijn er voor uw kind(eren), voor u en voor de school. De ondersteuning is 

bijvoorbeeld gericht op persoonlijke ontwikkeling, opvoeden, het vergroten van 

zelfvertrouwen, versterken van sociale vaardigheden, omgaan met de angst om te falen, 

omgaan met pesten, echtscheiding of rouwverwerking. 

We werken altijd samen met ouders en betrekken u bij het plan om de situatie te 

veranderen. 
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Voor jullie school ben ik, Marieke Aalbers, de contactpersoon, dat betekent dat ik het 

aanspreekpunt ben voor het schoolteam. Ik werk in een team met meerdere collega’s. 

Als u in contact komt met het jeugdmaatschappelijk werk, dan is dat met mij of met één 

van mijn collega’s. 

U kunt met ons in contact komen via de intern begeleider van school of de leerkracht 

van uw kind(eren). Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen via het telefoonnummer 

0528- 278855 of per mail: m.aalbers@swwh.nl 

______________________________________________________________________ 

  
We wensen u een fijn weekend! 
Het team 

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