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Nieuwsbrief 17 maart 2023 

Agenda 

21 maart 

27 maart 

29 maart 

19 april 

20 april 

17 mei 

Studiedag – leerlingen zijn vrij! 

Theorie-examen verkeer groep 7/8 

Grote Rekendag 

Schoolreis middenbouw 

Schoolreis onderbouw 

Schoolreis bovenbouw 

 

Dit was onze week 
Thema: Wij ontdekken de verandering in de wereld! 

In de onderbouw worden de narcis, blauwe druifjes en hyacint dagelijks goed verzorgd 

door de kinderen. Daarnaast meten we elke dag de groei van de narcis.  
We hebben bij ons onderzoek “waar groeien de zaadjes het best?” gezien dat de zaadjes 

goed groeien op zand, papier en watjes. Op de spons zijn de zaadjes niet gegroeid. We 

hebben hierbij geconcludeerd dat de spons niet nat genoeg is gebleven.                     

Verder hebben de kinderen deze week een gedicht versierd en/of een reclamefolder 

gemaakt en er is een prijslijst voor in het tuincentrum gemaakt.  

                              
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de middenbouw hebben we deze week aandacht besteed aan de verkiezingen. 

Woensdag zijn we ook langs geweest bij het stembureau in het MFC en nu weten we 

welke stappen je moet ondernemen, voordat je gaat stemmen.  

Woensdagmiddag hebben de leerlingen van groep 3 hun letterdiploma mee naar huis 

gekregen. We hebben gevierd dat de kinderen alle letters geleerd hebben en hebben dit 

gevierd met een leesspeurtocht.  

Groep 3 is begonnen in een nieuw thema met lezen, deze week hebben we al woorden 

met twee klankgroepen, verkleinwoorden en aai-ooi-oei woorden leren lezen! Groep 4 is 

met spelling aan de slag gegaan met woorden met twee categorieën en groep 5 kan nu 

bepalen of een zin in de tegenwoordige, verleden of voltooide tijd staat. 

Volgende week zullen wij het hebben over de tijd van mummies en Egypte. We hopen 

dat we al onze vooraf opgestelde vragen kunnen gaan beantwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bovenbouw hebben wij ons deze week verdiept in de Eerste wereldoorlog. De 

kinderen hebben geleerd dat het einde van de Eerste Wereldoorlog en de jaren daarna 

een opmaat waren voor de Tweede Wereldoorlog. Toen in 1918 de Eerste Wereldoorlog 

eindigde kregen de Duitsers de schuld van de oorlog. Ze kregen strafmaatregelen 

opgelegd, zoals herstelbetalingen. Dit zorgde voor boosheid onder de Duitsers. We 



hebben ons verdiept in een Duitse burger en vanuit dit perspectief een klachtenbrief 

geschreven.  

Het weer wordt steeds beter en daarom hebben wij deze week bloemzaadjes gepland. In 

glazen zaten allerlei verschillende soorten bloemzaden. In groepjes hebben we deze 

bekeken en geprobeerd te raden wat voor soort bloem het was. Een zonnebloem heeft 

bijvoorbeeld een heel ander zaadje dan een tomaat. Daarna konden de kinderen zelf 

kiezen wat ze gaan planten. Iedereen gaat de komende weken zijn eigen plantje 

verzorgen.  

 

______________________________________________________________________ 

Inspectiebezoek 

Afgelopen maandag was de inspectie van het onderwijs op school voor een 

kwaliteitsonderzoek. 

Het was een intensieve dag met gesprekken met alle geledingen, 2 klassenbezoeken per 

groep, een presentatie van bijna 2 uur over de school, documentenanalyse en aan het 

eind van de middag het eindgesprek. Bij dit onderzoek zijn 3 uitkomsten mogelijk: 

voldoende, onvoldoende en zwak. De inspectie beoordeelde ons onderwijs met een 

voldoende, de hoogst haalbare score! 

En daar zijn we best een beetje trots op! 

_____________________________________________________________________ 

Bezoek aan tuincentrum Strijker 

In de klas hebben we een tuincentrum waar de kinderen kunnen spelen en leren. 

Donderdag 30 maart willen we groep 1 en 2 naar het tuincentrum om te kijken hoe het 

bij een echt tuincentrum gaat. We krijgen daar een rondleiding van een medewerker. Wij 

zijn op zoek naar ouders / verzorgers die het leuk vinden om met ons mee te gaan. We 

vertrekken ongeveer om 10.15 van school. U kunt u opgeven bij één van de 

leerkrachten.  

_____________________________________________________________________ 

Koningsspelen 

Op vrijdag 21 april doen we mee aan de Koningsspelen. We zullen deze dag beginnen 

met een ontbijt in de klas. Van 10.00 tot 11.30 gaan we spelletjes spelen op het plein. 

Mocht u het leuk vinden om deze dag een groepje te begeleiden, dan kunt u zich 

opgeven bij één van de leerkrachten. Verdere informatie volgt over twee weken in de 

nieuwsbrief.  

 



 _____________________________________________________________________ 

 

Schoolreis 

De schoolreizen staan weer op de planning! De data zijn alvast te vinden in de agenda 

bovenaan de nieuwsbrief. 

De kosten per leerling zijn 18,50. Graag willen we u vragen om dit bedrag contant, het 

liefst gepast, in een envelop, voorzien van de naam van uw kind(eren), te overhandigen 

aan de groepsleerkracht.  

______________________________________________________________________ 

We wensen u een fijn weekend! 
Het team 

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

 
 
 

 

 


