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Dinsdag

29 maart

Poetsbus voor nacontrole

Vrijdag

15 april

Goede vrijdag; alle kinderen zijn vrij

Maandag

18 april

Tweede Paasdag; alle kinderen zijn vrij

Sponsorloop
We keken er met z’n allen naar uit; de sponsorloop op vrijdag 14 maart. We hadden er graag
een mooi feest van gemaakt, maar door het plotselinge overlijden van Dorian hebben we het
festijn aangepast.
Ook waren er vragen gekomen of we een deel van het opgehaalde geld konden besteden
aan de oorlog in de Oekraïne. Dit had natuurlijk een prachtig gebaar geweest, maar nu
hadden de kinderen bij hun sponsors al aangegeven dat het geld voor het schoolplein was
bestemd.
Er werd een mooie tussen oplossing bedacht door dozen neer te zetten, die met goederen
gevuld konden worden voor de vluchtelingen uit de Oekraïne.
We waren heel blij dat de dozen goed gevuld waren. Het komt zeker op een goede plek
terecht! Onze hartelijke dank hiervoor!
De opbrengst voor het schoolplein heeft al een fiks bedrag opgeleverd, maar we hebben nog
niet al het sponsorgeld binnen. Zou u dit voor dinsdag in willen leveren bij de leerkracht van
uw kind? U mag het ook over maken op de bankrekening van de OR, maar geef dit dan wel
door aan de leerkracht.
Het bankrekeningnummer van de OR is; NL 33 RABO 0345 8890 45 t.n.v. ISOB
De kinderen hebben echt enorm goed hun best gedaan. We zijn enorm trots op ze en
natuurlijk zijn we ontzettend blij met de uiteindelijke opbrengst!

Speelplaats.
U ziet het natuurlijk ook; de speelplaats wordt met de dag mooier! Aan de oostkant van de
school is inmiddels een pad gelegd naar de deur voor de nooduitgang en ook is het terreintje
stronk- en grasvrij gemaakt. Er is een pad van houtschors gekomen en binnen kort komt er
beplanting in. Ook op het plein komt nog beplanting om zo een natuurlijke uitstraling te
krijgen.
Zaterdag 26 maart wordt er weer verder gewerkt aan het plein. We kunnen daar nog heel
goed vrijwilligers voor gebruiken. Heeft u zin en tijd om mee te helpen? Het hoeft echt niet
de hele dag. Een uurtje is ook al fijn. Vele handen maken immers licht werk! U kunt zich
aanmelden bij Niels Zijlstra (0655330573)
De kinderen zijn ontzettend blij met plein. Dat is ook na schooltijd te merken, want ook dan
wordt het plein veel gebruikt. Fijn om zo een ontmoetingsplaats te kunnen zijn voor de
kinderen in het dorp.

Poetsbus.
Op 29 maart komt de Poetsbus weer langs. Vorige keer kwam uit het onderzoek naar voren
dat meerdere kinderen nog wel een nacontrole konden gebruiken. De ouders zijn door het
team van de Poetsbus op de hoogte gesteld.

Aanmelden leerlingen
In verband met de planning voor volgend schooljaar verzoeken we ouders om broertjes en
zusjes tijdig bij ons aan te melden. Het aanmeldformulier is op school verkrijgbaar, maar ook
te downloaden via onze website www.Driessenschool.nl

Nieuwe leerling
In groep 6-7-8 verwelkomen we deze week Andis. Andis is twaalf jaar en komt uit de
Oekraïne. Hij vindt het fijn om de kinderen uit het dorp te leren kennen om daarnaast te
proberen om Nederlands te leren. Rekenen zal ook wel lukken, maar we zijn nog aan het
bekijken hoe we eventuele andere leervakken aan kunnen bieden. We wensen Andis een
fijne tijd toe bij ons op school.

Nieuws uit de groepen.
Groep 1-2-3
De afgelopen weken hebben wij gewerkt over het thema bouwen en wonen n.a.v. het prentenboek
Kom uit die kraan!! van Tjibbe Veldkamp & Alice Hoogstad. We hebben gepraat over ons huis en wat
je waar kunt vinden. Ze hebben huizen geschilderd en geknutseld. De kinderen hebben met blokjes
en lijm een dorp gebouwd. Ze gingen in tweetallen ook elkaars bouwwerk nabouwen.

Tijdens een muziekles hebben we met muziekinstrumenten geluiden nagebootst van geluiden die je
in je huis kunt horen. Ook hebben we een leuk liedje hierover geleerd.
In ons huis klinken heel veel geluiden:
de hond die blaft, de kraan die loopt, ik hoor de bel.
Soms klinkt het heel erg hard, soms klinkt het heel erg zacht;
maar ik luister goed, want ik wil alles horen.
Groep 3 is druk bezig met het eenvoudig geldrekenen. Het gepast betalen met munten van 1 en 2
euro en biljetten van 5 en 10 euro. Ook maken de kinderen sommen over het aanvullen van
bedragen tot 10 en 20 euro. Je krijgt daar hele leuke gesprekken over. De kinderen leren nu ook al

het lezen van verkleinwoorden en eenlettergrepige woorden eindigend op ‘-a’, ‘-o’, ‘-u’. Tijdens het
samen lezen zijn het echt kanjers zo knap hoe ze dat dan doen.

Groep 4-5.
Afgelopen week is juf Charlotte met zwangerschapsverlof gegaan. Meester Henk neemt het stokje
over op donderdag en vrijdag. We zijn begonnen met het bouwen van een bootje. Een heel project,
er wordt hard aan gewerkt! Ook hebben we hard gewerkt in de klas aan de gewone vakken. We
hebben veel geoefend met de tafels en de kloksommen. Met spelling behandelen we momenteel de
regels: -eeuw -ieuw -uw en de -aai -ooi -oei. Zowel met rekenen als met spelling werken we zowel op
de tablet als op papier. Hiernaast hebben de kinderen allemaal een boekbespreking gedaan. Ze
vertelden de titel van hun boek, wie de auteur is en wie de hoofdpersonen zijn. Vervolgens hebben
ze allemaal een stukje voorgelezen. Voor sommigen best een beetje spannend, maar wat hebben ze
het goed gedaan! Nu alle boekbesprekingen zijn afgerond starten we binnenkort met de planning
van de spreekbeurten. Deze zullen na de meivakantie gehouden worden zodat er nog voldoende tijd
is om het voor te bereiden. Meer informatie over de spreekbeurten volgt nog. Misschien kunt u
samen met uw kind alvast nadenken over een leuk onderwerp.
Groep 6-7-8
In de bovenbouw hebben de leerlingen torens gebouwd van karton. Dit hoorde bij het alles in 1
thema bouwen.
Vervolgens kregen ze de opdracht om een knikkerbaan te bouwen, hieraan werken ze nog hard. Een
paar slimme leerlingen bedachten om hun toren om te toveren tot een knikkerbaan, zo was de basis
al gemaakt. Af en toe wordt de baan getest en dan blijkt hij toch niet helemaal goed te zijn en moet
er weer wat aangepast worden.
De leerlingen van groep 7 en 8 mochten met ideeën komen voor de musical. Sabine had twee leuke
tips. We gaan deze met z'n allen verder bekijken en dan gaan we stemmen welke het wordt.

