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Tweede pinksterdag
Studiedag vervalt. Kinderen
gewoon op school.
Rapporten gaan mee
Oudergesprekken
Nieuwsdries komt uit.

ISOB bestaat 20 jaar.
De Driessenschool maakt deel uit van de stichting ISOB. De ISOB bestaat dit jaar 20 jaar.
En wie jarig is, trakteert! Daarom kregen alle kinderen een mooi flesje cadeau.

Studiedag 2 juni.
Voor maandag 2 juni stond er een studiedag gepland. Omdat de kinderen al veel dagen niet op
school zijn geweest, komt deze studiedag te vervallen. We verwachten de kinderen die dag gewoon
op school.

Scholen volledig open.
Vorige week zijn er tijdens de persconferentie van de minister-president verdere versoepelingen van
de maatregelen aangekondigd. De Driessenschool was al geheel open, maar per 8 juni gaan ook de
overige basisscholen weer volledig open. Momenteel zijn onderwijsorganisaties druk met elkaar in
overleg en komt de overheid met een nieuw protocol. Zodra wij meer weten, zullen wij u hierover
berichten.

Bericht uit de groepen.
Groep 1-2
Wat waren we allemaal blij dat we op maandag 11 mei, na 8 weken thuisonderwijs, weer naar
school mochten. De kinderen en de juffen hadden elkaar gemist. Bij het bureau van juf is nu een plek
waar alleen de juffen mogen komen. De kinderen zijn super, ze houden zich er goed aan en
attenderen elkaar er ook op als iemand er per ongeluk in gaat staan. Elke dag moeten de kinderen
regelmatig hun handen wassen of ze krijgen een spuitje gel (wat ze vinden stinken).
We zijn gestart met het thema “mijn lichaam”. We hebben allerlei leuke activiteiten rondom “mijn
lichaam” gedaan. We gingen de kinderen meten met een stuk behangrol tegen de deur en spraken
over: Hoe lang is iedereen? Wie is de grootste en de kleinste? Daarna gingen we kinderen op
volgorde zetten van klein naar groot. Ook hadden we een weegschaal in de groep waarop de
kinderen werden gewogen. Met een staafdiagram hebben we dat in beeld gebracht en o.a. gepraat
over wie het zwaarst is. We hebben lichaamsdelen benoemd en aangewezen. Daarna werd er een
lichaamsdeel in gedachte genomen en er over vertelt, zonder het te benoemen. De kinderen
moesten dan raden over welk lichaamsdeel je het had. En kriebelen met een veertje, waar kriebel ik
jou? We hebben o.a. gepraat over je gezicht, wat zie je allemaal en hoe moet je dit tekenen. Een
aantal kinderen hebben daarna een handspiegel gemaakt. Dit is maar een kleine greep uit de
activiteiten en spelletjes die we gedaan hebben.

In groep 3 hebben we eerst de kinderen getoetst om de kijken op welk niveau de kinderen zouden
zitten. En wat blijkt nu? Ze hebben het thuis super gedaan, want we konden gewoon verder met de
leerstof. We hebben ook de maanden van het jaar m.b.v. een liedje geleerd. We zijn nu al gestart
met de laatste kern van Veilig leren lezen. Wat hebben de kinderen in 1 jaar ongelofelijk veel
geleerd. In augustus start je met het aanleren van de letters en nu lezen ze al woorden als: nieuws,
stuwdam, gerecht, scheppen, sproeikop etc. Een diepe buiging voor deze kanjers.

Nu nog een aantal weken waarin de CITO wordt afgenomen en dan gaan we naar het afronden van
een zeer speciaal schooljaar.

Groep 4-5-6
De afgelopen weken waren heel anders dan dat we gewend zijn. Iedereen moest thuis aan het werk.
Wat hebben de kinderen (en ouders) dat goed gedaan. Het werken met Snappet was in deze periode
extra fijn. We konden het werk van de kinderen goed volgen en begeleiding geven via Skype.
Natuurlijk lang niet zo goed als op school, maar we konden ons er zo mee redden. Gelukkig mochten
we na de meivakantie weer echt naar school. Het was heel fijn om de kinderen weer in het echt te
zien en met ze aan de slag te kunnen. Het was wel weer even wennen. Vaardigheden en afspraken
zoals gericht luisteren en wachten op je beurt moesten we weer opnieuw oefenen. Op dit moment
zijn we de toetsen aan het afnemen om precies te weten waar de kinderen nu staan. De eerste
indruk is goed, veel kinderen zijn op hun niveau gebleven.
Ook zijn we gestart met thema: mensen. Binnen dit thema leren we meer over de verschillen tussen
mensen, over wat jou uniek maakt. Ook leren we meer over het menselijk lichaam en over fysiekeen mentale gezondheid.

Groep 7-8
De leerlingen van groep 7 en 8 waren weer snel gewend om naar school te gaan. Ze hebben een
aantal methode gebonden toetsen gemaakt om te kijken op welk niveau ze nu zitten. Daar waren
geen bijzonderheden te zien. Dat is fijn!
Nu zijn we bezig met het afnemen van de CITO, even afwachten of daar nog bijzonderheden
uitkomen.
Verder werken we nu hard aan de musical. Op dinsdag en op vrijdag doen we dat klassikaal. Van
maandag t/m vrijdag oefenen de leerlingen in groepjes hun tekst in het speellokaal en tijdens de
pauzes bedenken ze de dansjes. Thuis moet ook echt nog geoefend worden om de tekst uit het
hoofd te leren, want er moet nog regelmatig gespiekt worden.
Doordat wij zo'n kleine school zijn hebben wij gelukkig de mogelijkheid om toch de musical op te
voeren. Het is wel allemaal kort dag, maar ik denk dat het gaat lukken. Het was wel lastig om een
oplossing te bedenken die corona proef is, maar wij hebben er één gevonden die naar onze mening
de beste is. De musical wordt op woensdagavond 1 juli en op donderdagavond 2 juli opgevoerd.
Helaas was het dit jaar niet mogelijk om het in het Genot te doen, daarom hebben we besloten om
het in de grote gymzaal te doen. Deze zal door mij en de OR aangekleed worden. Op woensdag 1 juli
mogen de ouders van groep 7 komen met broertjes en zusjes en op donderdag 2 juli die van groep 8.
De kans is groot dat we na 1 juli met meer dan 30 mensen in de zaal mogen op 1,5 m afstand. Mocht
dit niet het geval zijn dan mag er bij de voorstelling maar 1 ouder komen kijken per leerling. De
andere ouder kan dan thuis met broertjes en zusjes via een livestream meekijken. Dan komen we
niet boven de 30 mensen uit. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zal ik de ouders van groep 7
en 8 mailen.

Ondanks alles gaan we er een mooi optreden van maken!

