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Nieuwsbrief 24 maart 2023 

Agenda 

27 maart 

29 maart 

18/19 april 

19 april 

20 april 

10 mei  

17 mei 

Theorie-examen verkeer groep 7/8 

Grote Rekendag 

Centrale Eindtoets groep 8 

Schoolreis middenbouw 

Schoolreis onderbouw 

Praktijkexamen verkeer groep 7/8 

Schoolreis bovenbouw 

 

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

In de onderbouw hebben de kinderen afgelopen week een tekst of enkele woorden bij de 

foto van hun eigen tuin geschreven of gestempeld. Daarnaast hebben de kinderen 

gezamenlijk aan een ‘tuinkleurplaat’ gewerkt. Tijdens de rekenles hebben kinderen het 

spel ‘stekelvarken’ gespeeld. Hierbij moeten de kinderen raden hoeveel stekels ze op 

hun rug hebben. Hiervoor hebben we 12 wasknijpers gebruikt die in vier rijtjes van drie 

op een tafel liggen. De kinderen leren hierbij aantallen tellen, redelijk schatten, telbaar 

representeren, verkort tellen, erbij en eraf van 1 of 2 en splitsingen tot en met 12. De 

kinderen van groep 2 zijn deze week begonnen met fase 1 van het rekenrek. De 

kinderen zijn daarbij bezig met het inoefenen van vaste getalbeelden voor de getallen 

tot en met 10. Hierbij speelt de vijf-structuur een belangrijke rol. De oefeningen zijn 

erop gericht dat de kinderen de getallen in één oogopslag gaan herkennen en in één 

beweging op het rekenrek kunnen opzetten.  

 

         
 

 

 



In de middenbouw hebben we een beetje een gekke week achter de rug met 

verschillende juffen en meesters voor de klas. Donderdag was helemaal bijzonder, 

meester Arjan kwam, maar niet om gewoon reken- en taallessen te geven. Hij heeft ons 

van alles verteld over (gezond) eten, de natuur en ook over bijen. Een interessante en 

leerzame dag! Zie de foto’s voor een sfeerimpressie. 

 

Deze week hebben de kinderen zich ook verdiept in de tijd van Egypte en mummies. We 

hebben geleerd dat de oudste mummies ongeveer 3000 jaar oud zijn. Mummies zijn 

lichamen van dode mensen of dieren. Er werden mummies van gemaakt, omdat deze 

mensen en dieren als belangrijk gezien werden. Mummies kregen een plek in een 

piramide, eigenlijk is dat dus een graf. Volgende week gaan wij onze eigen mummies 

maken en gaan we ons ook verdiepen in de tijd van ridders en jonkvrouwen.



 

De bovenbouw is deze week naar het museum de Duikelaar geweest. De kinderen 

hebben een rondleiding gehad door het nieuwe museum. De expositie was nog niet 

helemaal klaar, maar het was erg indrukwekkend! De kinderen hadden allerlei vragen 

voorbereid en deze probeerde Willy van het museum te beantwoorden. Na de rondleiding 

zijn we in groepjes verdeeld en hebben we ons verdiept in kinderen die de Tweede 

Wereldoorlog hebben meegemaakt. Door allerlei foto’s en dagboekstukken te lezen, 

konden we de vragen van de quiz beantwoorden. Als afsluiting maakte de kinderen een 

stripverhaal met kunstmatige intelligentie (AI) over deze personen.  



In de meivakantie organiseert onze school de kranslegging bij één van de monumenten 

en wordt een gedicht voorgelezen. De kranslegging wordt dit jaar gedaan door Iris en 

Gwen. Mette lees dit jaar het gedicht voor. In de klas hebben we een woordweb gemaakt 

over wat vrijheid inhoudt. Daarna hebben de kinderen zelf de vrijheidsfakkel geschilderd 

en hun slogan erbij geschreven.  

     

 

______________________________________________________________________ 

Voorlichtingsavond voorgezet onderwijs  

Donderdag 25 mei organiseren het Wolfsbos en het Roelof van Echten college een 

voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen van groep 7. De voorlichting begint om 

19:00 uur en vindt plaats op OBS de Posthoorn in Hollandscheveld. De avond duurt 

ongeveer 1,5 uur.  

Aanmelden voor deze avond kan via p.palecny@bijeen-hoogeveen.nl  

_____________________________________________________________________ 

Fietscheck verkeersexamen  

Een veilige fiets is de basis om veilig te kunnen fietsen. In Nederland fietsen we 

behoorlijk veel. 10 Mei gaan de kinderen van groep 7/8 op de fiets naar Hoogeveen voor 

het praktijkexamen. Belangrijk is dat de fiets voldoet aan de onderstaande punten. Wilt 

u dit tijdig controleren, zodat wij 10 mei niet voor verrassingen komen te staan.  

1. Het stuur zit goed vast. 
2. De bel is goed te horen. 
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel. 
4. De fiets moet voorzien zijn van goede remmen: terugtraprem of handremmen. Bij 

handremmen geldt: beide wielen moeten goed geremd kunnen worden. 
5. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht. 
6. De spaken in beide wielen zitten goed vast en er zijn geen ontbrekende spaken. 
7. Zijreflectie: De banden hebben cirkelvormige reflectie of er zitten witte of gele reflectoren 

aan de wielen, minimaal 1 per wiel. 
8. De banden zijn goed opgepompt en hebben voldoende profiel. 
9. Het zadel zit goed vast. 
10. Het zadel is op de juiste hoogte ingesteld: Je kunt met beide voeten (tenen) net de grond 

raken als je op het zadel zit 
11. De trappers zijn voldoende stroef. 
12. Beide trappers hebben twee gele reflectoren. 
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13. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. Tip: Heb je een open kettingkast en 
draag je een wijde broek? Gebruik dan een broekclip of band, zodat de broek niet tussen de 
ketting kan komen. 

14. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht. 
15. Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht. 

 
_____________________________________________________________________ 

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. Wilt u dit doen voor vrijdag 7 april? Bij voorbaat dank. 

______________________________________________________________________ 



We wensen u een fijn weekend! 
Het team 

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

 
 
 

 

 


