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Algemeen 

Met de kerstvakantie voor de deur, sluiten we bijna het jaar 2020 af. Een jaar waarin van alles 
gebeurd is. Een jaar met nieuwe uitdagingen; leuke en minder leuke. Een jaar met afstand tussen 
mensen, maar ook een jaar waarin we digitaler zijn dan ooit. Een jaar waarin het geven van een hand 
of een knuffel niet meer zo van zelfsprekend is. Al met al een jaar vol met aanpassingen voor ons 
allemaal!  
 
De periode tussen de herfstvakantie en kerstvakantie is voor veel kinderen en teamleden een fijne en 
gezellige, maar ook intensieve periode. Een periode waarin aan de ene kant nog volop gewerkt wordt 
aan de weektaak en aan het behalen van doelen en aan de andere kant het ene feest het andere 
feest opvolgt. Sinterklaas is nog maar net uitgezwaaid of de kerstbomen staan alweer in de klas. 
Gelukkig hebben we met z’n allen kunnen genieten van de decembersferen en hebben we bij de 
kinderen veel vrolijke gezichten gezien.  
De laatste week op school is helaas abrupt beëindigd door de lockdown die vanaf woensdag voor 
scholen is ingegaan. Gezellige, afsluitende activiteiten hebben we niet door kunnen laten gaan en er 
is in versneld tempo een opzet gemaakt om de kinderen te voorzien van een aantal activiteiten die 
thuis uitgevoerd kunnen worden. Als team kijken we uit naar januari waarin we hopelijk als groep 
weer fysiek bij elkaar mogen komen! 
 
Dinsdagmiddag werden we verrast met een enorm verrassingspakket vol met lekkers. Bezorgd door 
een aantal ouders, namens alle ouders. Ook via deze weg willen we jullie bedanken voor dit gebaar, 
we waarderen het enorm!  
 
In deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van activiteiten die geweest zijn en activiteiten 
die nog gaan komen in het begin van 2021.  

 

Schoolnieuws  
 
 

Ontwikkeling nieuwbouw 
De afgelopen maanden is er veel gesproken met de 
architect over onze wensen/plan van eisen voor de 
nieuwe school. De presentatie door de architect heeft 
in de zomer plaatsgevonden in het MFC. Velen van 
jullie waren daarbij aanwezig. Ondertussen wordt de 
bouwtekening steeds concreter en wordt ook de 
schoolomgeving meegenomen in het definitieve plan. 
Een heel leuk traject om mee te maken. 
We hopen in de periode februari/maart het 
definitieve ontwerp te kunnen laten zien.  
 

Mediamasters 
In de groepen 6 t/m 8 hebben wij meegedaan aan Mediamasters. Spelenderwijs maakten de 
leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van (digitale) media. Door het spelen van een game 
bouwden leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, 
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privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws? Leerlingen gingen samen in de klas de mediawijze 
uitdagingen aan en bundelden hun mediawijze krachten om MediaMissies te volbrengen.      
  
Hieronder lezen jullie de ervaring van Ruben en Rik uit groep 7:        
 
Heel veel scholen deden mee aan Mediamasters en onze klas ook! Mediamasters was een soort van 
mini game serie. Het ging over de wedstrijd Jonge Uitvinders The Battle. Hieraan deed Lyla mee. Zij 
had ook een tegenstander, Dylan Banen, een van de beste jonge spelers van Nederland. 
  
We maakten kennis met H.E.N.K., een robot, die was gemaakt door Layla. Dit was haar uitvinding 
waarmee ze mee deed aan de wedstrijd. Dylan Banen had ook een uitvinding: vliegende kleine 
robotjes. Dylan probeert de hele tijd de robot van Lyla te hacken maar dat lukt de hele tijd niet.   
 
Layla dacht dat ze geen kans maakte, omdat H.E.N.K. nog niks wist, maar daar waren de 
Mediamasters voor! Wij leerden H.E.N.K. alles over social media en fakenieuws, vervelende stickers 
via Whatsapp en niet te lang achter een scherm zitten en over nog veel meer! 
  
We vonden het leuk. Nou niet leuk, maar superleuk! En dat was het verhaal van Mediamaster 
 
Sinterklaas 
Wat een feest was het vrijdag 4 december op De Driebond! Het Sinterklaasfeest werd gevierd in de 
kerk tegenover de school. Met behulp van ouders was de kerk omgetoverd tot een fijne werkplek 
voor Sinterklaas. Alle groepen brachten een bezoek aan hem en de Pieten. Er werd gitaar voor 
Sinterklaas gespeeld, een liedje gezongen en met de kinderen van de bovenbouw deden de Pieten 
een echte Sinterklaasquiz. Ook voor en na het bezoek aan Sinterklaas werden er in de klassen leuke 
dingen gedaan. De kinderen hadden prachtige surprises voor elkaar gemaakt, er werd 
Sinterklaasbingo gespeeld en lekker voorgelezen. We kijken terug op een geslaagd feest! 
   

 
 
 



Kerst 
De kerstbomen op school waren aan vervanging toe. Met de hulp van de Ouderraad hebben we 
nieuwe kerstbomen kunnen aanschaffen! De oude kerstbomen zijn geschonken aan minder 
bedeelden. Het zag er in alle groepen weer knus uit, zo vlak voor de feestdagen! 
 
De geplande vossenjacht en het kerstontbijt blijven in het vat. Deze activiteiten hebben we helaas 
niet door kunnen laten gaan. De vossenjacht zullen we in januari alsnog oppakken en het kerstontbijt 
wordt door de kerstcommissie ook in een nieuw jasje gegoten voor in het nieuwe jaar.  
 
Verkeersveiligheid 
De afgelopen weken hebben we gemerkt dat het drukker wordt rondom school tijdens het brengen 
en halen van de kinderen. Vaak staat de parkeerplaats voor school, de weg naast school en beide 
richtingen van de Engelberterweg vol geparkeerd met auto’s. Op de Engelberterweg is de maximale 
snelheid 30 km/uur, echter houden veel mensen zich niet aan deze snelheid. Dit in combinatie met 
de verkeersdrukte tijdens het brengen en halen levert soms gevaarlijke situaties op. 
 
De parkeerplaats tegenover school is een handige plaats om te parkeren. Daarnaast is het goed om 
te weten dat er ook geparkeerd kan worden naast Harry’s Café op de parkeerplaats. 
 
Wanneer we met z’n allen alert blijven, ons houden aan de snelheidsafspraken, zoveel mogelijk 
(indien mogelijk) lopend of fietsend naar school komen en het parkeren van auto’s iets meer 
verspreiden over de verschillende parkeerplaatsen vergroten we voor ons allemaal de 
verkeersveiligheid rondom onze school.  
 

Verhalend ontwerp januari/februari 2021 

In de januari staat het werken met een verhalend ontwerp op het programma. Vanuit een 

vraagstelling gaan de kinderen in de groepen aan de slag met een verhaal. Het verhaal vormt de rode 

draad voor de projectweken. Samen maken de leerlingen keuzes, brengen zij personages tot leven en 

stellen zij leervragen. Er is een schoolbreed thema waaraan we werken, iedere groep heeft binnen 

dit schoolbrede thema een verhaallijn. In de periode na de kerstvakantie houden we jullie op de 

hoogte van dit project.  

 

Adviesgesprekken groep 8 / Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Op het moment van schrijven staan in week 6 de adviesgesprekken met de leerlingen van groep 8 op 

het programma. In deze periode kiezen de kinderen van groep 8 naar welke middelbare school ze 

volgend schooljaar graag zouden willen. Ieder jaar weer een spannend moment! 

Voor de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen rapporten mee en vanaf week 10 staan de 

oudergesprekken voor de kinderen van groep 1 t/m 7 op de planning.                      

In welke vorm (fysiek of digitaal) alle gesprekken gehouden worden en of de adviesgesprekken in de 

geplande week kunnen worden gehouden is op dit moment nog niet bekend. Hier komen we op een 

later moment bij jullie op terug.  

 
Keuzwerk  
Na de herfstvakantie zijn we weer begonnen met keuzewerk. De kinderen uit de groepen 3,4 en 5 
hadden een leervraag bedacht en deze opgehangen op het keuzebord in de gang. Kinderen uit groep 



6, 7 en 8 konden hierop intekenen en de kinderen helpen met hun 
leervraag. Zo ontstonden er veel leuke samenwerkingen! We hebben 
onder andere gezien hoe kinderen elkaar hielpen met stopmotion 
filmpjes maken, een spelletje leren te programmeren op de computer of 
hoe je een dino van lego kan maken. Ook zijn er veter strik lessen 
gegeven en hebben kinderen geholpen om de keertafels in te oefenen 
of de eigen naam van klei te maken. 
Kinderen die zich niet hadden ingeschreven, werkten in de eigen groep 
aan een keuzekaart. 
 
 
Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) 
In de vorige nieuwsbrief konden we jullie mededelen dat er een nieuw lid voor de MR gevonden was, 
wij kunnen jullie nu ook melden dat dit voor de OR gelukt is.  
We mogen maar liefst vier nieuwe leden welkom heten; Helma Bouman (moeder van Rodin uit groep 
1), Esther Holwerda (moeder van Isa uit groep 2), Willemein Hofstede-Jager (moeder van Linde uit 
groep 1) en Margriet van der Wal (moeder van Rosa uit groep 7 en Lasse uit groep 5). 
 
Fijn dat zowel de MR als de OR weer compleet zijn! 
 
 

Uit de groepen 
 
Groep 1/2A: 
In groep 1/2A hebben wij de afgelopen weken gewerkt met verschillende thema's. Zoals dino's, 
herfst, Sinterklaas en Kerst. Vooral het thema dino's was favoriet! We hebben zelfs een vulkaan van 
klei laten uitbarsten. Dat was spannend! Ook werken wij veel in onze hoeken. We bouwen de 
mooiste kunstwerken van Lego, Kapla, Clicks en blokken. In de huishoek wordt er veel aan rollenspel 
gedaan. Tijdens Sinterklaas was het zelfs een pietenhuis geworden! Wij houden ook erg veel van 
tekenen, verven en knutselen. Ook zijn wij heel goed in vouwen! En met Kerst hebben wij lekker veel 
glitters gebruikt! In de kleihoek maken wij graag pizza's, slangen, paddenstoelen, koekjes etc. We 
hebben met Sinterklaas ook pepernotenklei gemaakt. Dat rook heel lekker. Tijdens het thema herfst 
hadden wij zelf champignons gekweekt. Deze hebben wij in stukjes gesneden, gebakken en hier 
heerlijk van gesmuld. En we doen nog veel meer, zoals dansen, zingen, muziekinstrumenten 
bespelen, heel veel kringspelletjes en samenwerken. 
 
 
Groep 1/2B: 
In groep 1/2 in het MFC stonden de thema’s Sinterklaas en Kerst de afgelopen weken centraal. 
Tijdens het thema Sinterklaas werd in de huishoek het inpakken van pakjes geoefend en tijdens het 
knutselen is er onder andere een stoomboot gevouwen en geplakt. Daarnaast zijn er veel Sinterklaas 
liedjes gezongen en werd er geluisterd naar Sinterklaasverhalen. Tijdens het thema kerst zijn er 
prachtige kerstwerkjes gemaakt om de klas mooi te versieren in de kerstsfeer. Er werd een Engels 
kerstlied geleerd genaamd: “Six pretty baubles” en natuurlijk werd de eigen kerstboom versierd. 

 

Groep 3/4: 

In groep 3/4 stond het thema Egyptenaren centraal. Het boek “Vos en Haas en het land van de Nijl” 

werd gelezen en vanuit de verhalen uit het boek kwamen verschillende onderwerpen uit het oude 

Egypte aan bod. Er werden vertelplaten over het oude Egypte bekeken en iedereen tekende zijn 

eigen naam in hiërogliefen. Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren piramides, sarcofagen, 



de goden Isis en Osiris en de Farao’s. Er is met veel enthousiasme aan het thema gewerkt in de 

groep! 

 

Groep 5: 

Wij zijn de afgelopen periode bezig geweest met het thema “Het Oude Egypte’. De kinderen hebben 

geleerd over farao’s, de Nijl, mummies, goden en hiërogliefen. Ook hebben we hoofdtooien en 

sarcofagen gemaakt. Wat een leuk en interessant onderwerp! 

 

Groep 6: 
Nederland Waterland was de afgelopen periode het thema van groep 6. We hebben geleerd dat een 
groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt en dat dat niet erg is, want duinen en dijken 
beschermen ons lage land. Maar bij een hevige storm in 1953 ging het toch mis. Op meer dan tachtig 
plaatsen braken de dijken door. Het lage land overstroomde. Dat mocht niet nog eens gebeuren. Er 
werden nieuwe dijken en dammen gebouwd (Het Deltaplan).  
Met topografie hebben we onder andere geleerd waar de verschillende rivieren door Nederland 
stromen. 

 

Groep 7:  

In groep 7 hebben we gewerkt aan het thema Pruiken en Revoluties. Van Oranjegezinden versus de 

patriotten, Willem V en zijn liefde voor wijn en zwijn tot de bestorming van de Bastille in Frankrijk en 

Napoleon. We hebben zelfs een aantal Franse lessen gevolgd, omdat die taal bij de regenten in de 

mode raakte! We hebben elkaar leren groeten in het Frans, elkaar vragen hoe het gaat, het alfabet 

leren uitspreken en leren tellen in het Frans. Tijdens de muzieklessen hebben we geluisterd naar 

muziek van Mozart en Beethoven. We leerden wat majeur en mineur was en wat dit te maken had 

met de stemming van de muziek.  

 

Ook hebben we in groep 7 deze periode los van het thema veel 

gewerkt aan gutsen in linoleum zodat we onze eigen lino print konden 

maken. Best even lastig om de techniek onder de knie te krijgen, maar 

dit is gelukt en heeft tot mooie resultaten geleid!  

 

 

 



Groep 8: 

De weken na de herfstvakantie is er gewerkt rondom het thema 'Tropisch Regenwoud'. Er werd 

gesproken over de ligging van de regenwouden ten opzichte van de evenaar en de kenmerken van 

een tropisch regenwoud. Ook werden verschillende houtsoorten en houtverbindingen met elkaar 

vergeleken. Tijdens muziekles werd er geoefend met carjons, het houden van ritmes en zongen de 

kinderen uit volle borst mee met het lied 'In the jungle'.  

   

 

 

Het team van OBS De Driebond wenst jullie allen: 

 

   JIP 

 

P.S. Hebben jullie het filmpje al bekeken op MijnSchool; waarin alle groepen een kerstlied zingen? 

Veel luisterplezier!  

            

               


