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Nieuwsbrief 31 maart 2023 

Agenda 

7 april 

10 april 

18/19 april 

19 april 

20 april 

10 mei  

11 mei 

17 mei 

Goede Vrijdag – kinderen zijn vrij 

Tweede Paasdag- kinderen zijn vrij 

Centrale Eindtoets groep 8 

Schoolreis middenbouw 

Schoolreis onderbouw 

Praktijkexamen verkeer groep 7/8 

Studiedag – kinderen zijn vrij 

Schoolreis bovenbouw 

 

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

In de onderbouw hebben de kinderen naar het verhaal van Dottie en haar kuikens 

geluisterd. Aansluitend hebben de kinderen een samenvatting van het boek gemaakt. 

Daarnaast hebben een aantal kinderen kennis gemaakt met Makedo. Makedo bestaat uit 

een aantal tools waarmee je al spelend, zagend en schroevend de leukste bouwwerken 

maakt van karton. De kinderen hebben samen een hok voor de kuikens van Dottie 

gemaakt, zodat de kuikens niet meer weg kunnen lopen.  

 



         
 

In de middenbouw zijn wij deze week bezig geweest met het maken van eigen 

mummies. Met chenilledraad hebben de kinderen een vorm van een lichaam gemaakt en 

deze vervolgens omwikkeld met stukjes toiletpapier. Daarnaast hebben we geleerd dat 

de slang als een belangrijk dier werd gezien in het oude Egypte. Doordat slangen 

vervellen, geloofden de mensen dat ze symbool stonden voor nieuw leven. Met 

handvaardigheid hebben wij slangen getekend en geknipt en vervolgens uitgelicht met 

stippen eromheen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreis middenbouw 

Op woensdag 19 april gaat de middenbouw op schoolreis naar Dinoland in Zwolle!   

We verwachten de kinderen deze dag gewoon om 8.30 uur naar school en zullen rond 

8.45 uur vertrekken richting Zwolle. We hopen in Dinoland een gezellige dag met elkaar 

te hebben en zullen om 15.00 uur ongeveer weer terug op school zijn.  

Jullie mogen deze dag natuurlijk wel wat lekkers meenemen, maar we krijgen ook in het 

park iets te eten en te drinken. Het is handig om makkelijk zittende kleding en dichte 

schoenen aan te doen, zodat je lekker kan bewegen! Het is ook handig om 

reservekleding in de tas mee te nemen. 

Zijn er nog bijzonderheden met betrekking tot uw zoon/dochter, dan mag dit gemeld 

worden. Ook voor overige vragen kunt u terecht bij juf Marissa.  

 

In de bovenbouw hebben afgelopen maandag de kinderen van groep 7 en 8 

deelgenomen aan het VVN theorie-examen. De kinderen hebben ontzettend hun best 

gedaan en iedereen weet hoe ze op een veilige manier kunnen deelnemen aan het 

verkeer. 

De kinderen gaan hun eigen animatie op de computer programmeren. Bij een animatie 

hoort ook achtergrondgeluid. In groepjes van twee zijn we met muziekinstrumenten aan 



de slag gegaan om zelf achtergrondgeluiden op te nemen. Al deze geluiden zijn 

opgenomen en worden binnenkort in de animatie gezet.  

     

Donderdag hadden wij een workshop gekregen van rapper Ferry. In deze workshop 

hebben de kinderen geleerd hoe ze kunnen spelen met woorden, zodat dit in een 

songtekst goed kan rijmen. Daarnaast heeft Ferry allerlei raps met de kinderen gemaakt 

over hun interesses. Het was een leuke middag waarin we veel hebben gelachen.  

Vrijdagmiddag kwam Iris langs van ‘Bouwmensen’. Zij heeft ons verteld over hoe het er 

aan toe gaat op de bouw, hier is zij namelijk zelf ook werkzaam geweest. Groep 7 en 8 

werden in twee groepen verdeeld en kregen diverse rollen, zoals werkvoorbereider, 

logistiek medewerker en kwaliteitsborger. De opdracht was om met de taken van je rol 

aan de slag te gaan met het bouwen van een villa. Dat was makkelijker gezegd dan 

gedaan.. na minder dan 30 minuten hadden beide groepjes een villa gebouwd. Een leuke 

en leerzame middag. 



 

______________________________________________________________________ 

Voorlichtingsavond voorgezet onderwijs  

In de vorige nieuwsbrief stond informatie over de voorlichtingsavond voor groep 7 op 25 

mei. Er stond een fout in de locatie.  

De avond vindt plaats op 25 mei om 19:00 uur op OBS Oostenbrink in Hollandscheveld. 

Aanmelden kan nog steeds via: p.palecny@bijeen-hoogeveen.nl 

_____________________________________________________________________ 

Bezoek aan tuincentrum Strijker 

Donderdag zijn wij met groep 1 /2 naar het tuincentrum geweest. Voorafgaand aan het 

bezoek hebben de kinderen vragen bedacht. Deze mochten ze tijdens de rondleiding 

stellen. We zijn op veel verschillende afdelingen geweest. Er kwam een vrachtwagen de 

bloemen brengen en de kinderen mochten in de vrachtwagen om te kijken hoe de 

bloemen en planten vervoerd worden. Wij willen alle ouders die met ons mee zijn 

geweest bedanken.   

 

_____________________________________________________________________ 

 

 



Grote Rekendag 

Woensdag 29 maart was de Grote Rekendag. De kinderen van OBS Tiendeveen zijn bij 

ons geweest om samen allerlei rekenactiviteiten te doen rondom het thema bouwen. 

Groep 1/2 heeft een plattegrond voor een dierentuin gemaakt en de kinderen van groep 

3/4 hebben gekeken naar de vormen van huizen en in de vorm van een circuit allerlei 

bouwactiviteiten gedaan. Groep 5 en 6 heeft zich verdiept in het beroep architect en 

hebben de benedenverdieping van een rijtjeswoning ontworpen. De leerlingen uit groep 

7 en 8 hebben een eigen tiny house gemaakt. Het is leuk om in te zien dat rekenen om 

verschillende manieren gedaan kan worden! 

_____________________________________________________________________ 

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.  

We beginnen deze dag om half 9 met een liedje en dansje op het schoolplein. Alle 

ouders/verzorgers en andere belangstellenden zijn welkom om naar ons optreden te 

komen kijken. De kinderen mogen deze dag een versierde fiets, step, trekker of ander 

vervoersmiddel mee naar school nemen.  

 _____________________________________________________________________ 

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 vóór 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 

 
 

 
 

 

 

 


