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Algemeen
Na een intensief jaar sluiten we dit schooljaar bijna af. Het was een jaar van omdenken en het zoeken
naar creatieve oplossingen. In het tweede halfjaar kregen we te maken met een lockdown en
thuiswerken. We namen als team onze kennis mee van de eerste lockdown en waren (wat betreft
het thuiswerken) voorbereid op wat ons te wachten stond. Toch was ook de tweede periode van
thuiswerken intensief en misten we het fysiek samenzijn op school.
Op maandag 8 februari mochten de deuren weer open en konden we weer naar school. Er
ontstonden klassenbubbels en we hielden zo goed als mogelijk afstand tot elkaar. Er mochten nog
geen klas overstijgende activiteiten plaatsvinden en dit zorgde er onder andere voor dat de kinderen
alleen met hun eigen groep pauze hadden op het plein. Deze klassenbubbels houden we vol tot de
laatste dag van het schooljaar. Vanaf komend schooljaar hopen we weer reguliere schooljaren te
draaien!
Ondanks de maatregelen die we hebben moeten treffen, hebben we ook kunnen omdenken en
activiteiten op andere manieren kunnen aanbieden. In deze nieuwsbrief brengen we jullie op de
hoogte van verschillende ontwikkelingen en activiteiten.

Schoolnieuws
Schoolboeken
Op donderdag 8 april kwam Merel de Vink van Leesvink alle schoolboeken saneren. Samen met een
groepje ouders heeft zij alle lees- en informatieve boeken gescreend, gedateerde boeken verwijderd
en alle boeken voorzien van een documentatie sticker. Ook had zij in de weken ervoor samen met
een deel van team gekeken naar de uitbreiding van de boekencollectie. Op 8 april stonden er dan
ook veel dozen met nieuwe boeken klaar om ingedeeld te worden. Na het saneren zijn alle boeken
verdeeld over de verschillende groepen en pronken in alle boekenkasten weer een hoop nieuwe
boeken! Een feestje voor de kinderen en voor het team!

Koningsspelen
Na een schooljaar zonder Koningsspelen was het dit jaar gelukkig wel weer mogelijk! En wat was het
weer een sportieve en feestelijke dag. Alle kinderen kwamen in dresscode ORANJE naar school, wat
zag dat er feestelijk uit!
Nadat de dag geopend werd met de Koningsspelendans, gingen alle klassen in hun eigen bubbel
langs verschillende onderdelen. Op het hoofdveld bij het MFC stond een mega stormbaan. Alle
kinderen konden zo vaak als ze wilden er over heen. Rondom de kleine pannakooi waren allemaal
verschillende onderdelen, waarbij de kinderen zelf konden kiezen wat ze wilden doen. Er was keuze
uit pijl en boog schieten, interactive cones, voetballen, floorball en verschillende mik-onderdelen.
Vooral de interactive cones vielen erg in de smaak! Het derde onderdeel was een reuze apenkooi in
de gymzaal. De hele berging was leeg getrokken voor een mega uitdagende jungle, waar de kinderen
als apen konden spelen, zonder natuurlijk de grond aan te raken. Op school deden de kinderen nog
een leuke letter-foto opdracht.

Jaarafsluitfeest
Voor het Jaarafsluitfeest hebben leden van de ouderraad en een aantal hulpouders de handen ineen
geslagen om te komen tot een corona-proof feest. En wat is dat goed gelukt!
In circuitvorm kregen de kinderen allerlei leuke activiteiten aangeboden. De groepen 1 en 2 konden
bij het MFC onder andere pannenkoeken versieren, stoepkrijten en oud Hollandse spelletjes spelen.
Een ballonnenclown zorgde voor veel mooie kunstwerken en grapjes. Op het veld achter school
konden de kinderen van groep 3 t/m 5 onder andere meedoen aan een breakdance workshop,
cartoons tekenen of kinderyoga. Ook konden de kinderen T-shirts stempelen en was er een
spectaculaire zeepbaan. Bij het Engelberterbad maakten de kinderen van groep 6 t/m 8 samen
geweldige kunstwerken met graffiti, volgden zij een djembé workhop, kregen ze een filosofieles en
waren er aquarollen te vinden in het water.

Matti Gelatti zorgde voor verkoeling en had voor alle kinderen een
ijsje. Helaas opnieuw een Jaarafsluitfeest zonder de aanwezigheid
van alle ouders, maar gelukkig een fantastisch alternatief voor de
kinderen. Ouders bedankt!

Wisselochtend
Afgelopen woensdag, 7 juli, stond de wisselochtend op het
programma. Het moment om kennis te maken met (eventuele)
nieuwe leerkracht(en) en het (eventuele) nieuwe klaslokaal. Tijdens
de wisselochtend werd er vooral op een gezellige manier kennis
met elkaar gemaakt en was er veel ruimte om vragen te stellen.
Ook voor de nieuwe leerlingen op school was het leuk om kennis te
maken met hun nieuwe klasgenootjes of leerkracht(en).

Uit de groepen
Groep 1/2A:
We hebben meerdere thema’s behandeld. De leukste waren toch wel de dierentuin en de camping.
De huishoek was omgetoverd tot een echte dierentuin met allerlei knuffeldieren. Je moest bij de
kassa een toegangskaartje kopen en dan mocht je de dieren bewonderen. Gelukkig zaten deze dieren
wel in zelfgemaakte kooien. En er was zelfs een aquarium in de watertafel. Hier zwommen de
waterdieren. Met Lego en Kapla werden ook kooien nagebouwd voor de dieren. Met het thema de
camping was de huishoek omgetoverd tot camping De Driebond. Er stond zelfs een echte tent! De
kinderen hebben gespeeld met de koelbox en hebben een heerlijk rollenspel laten zien.
Ook hebben de kinderen enorm genoten van de letterbingo. De kinderen gingen met hun maatje op
pad. In een lange rij gingen zij op zoek naar letters die op hun kaart stonden. Ze vonden letters op de
straatnaambordjes, op kentekens van auto’s, op huizen enzovoort. Zodra alle letters gevonden
waren werd er hardop BINGO! geroepen. Aan het eind hebben alle kinderen BINGO kunnen roepen.

Nu zit het jaar er bijna weer op. Helaas moeten wij ook afscheid nemen van 2 kinderen. Kyran gaat
naar de Abel Tasmanschool en Sil gaat naar de Groene Wei. Wij wensen ze beide heel veel plezier!

Groep 1/2B:
De kleuters in het MFC werkten de afgelopen periode over het thema dierentuin. Alle kleuters
mochten een dier van thuis meenemen. De dieren werden in de klas soort bij soort gezet en van
iedere speelhoek werd een dierenhoek gemaakt. De klas was een ware dierentuin geworden met
onder andere een hoek voor alle tijgers, de pinguïns, ijsberen en de apen. Vanuit de apenhoek
konden er kaartjes gekocht worden om alle dieren te bezoeken. In deze hoek stond een kassa met
een prijslijst. Er werd goed gekeken naar de prijzen en natuurlijk gerekend met geld. Het thema was
een groot succes en er is met veel plezier gespeeld en gewerkt!

Groep 3/4:

Wereldoriëntatie: thema planten- en dierenrijk
In groep 3/4 is tijdens wereldoriëntatie de afgelopen periode gewerkt aan het thema planten- en
dierenrijk. Als afsluiting van het thema kozen de kinderen in twee- of drietallen een dier waar ze een
muurkrant over wilden maken. Ze zochten de informatie op in boeken en er werden afbeeldingen
gekozen om te kopiëren en op te plakken. Naast de muurkrant is er een knutselwerk van hun
gekozen dier gemaakt. Om te kunnen beginnen werd er eerst een plan bedacht en gekeken welke
materialen er nodig zouden zijn. Iedereen heeft hard gewerkt en de resultaten zijn prachtig!

Groep 5:
Wereldoriëntatie: thema planten- en dierenrijk
De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan het
thema planten- en dierenrijk. De kinderen hebben
geleerd over gewervelde en niet gewervelde dieren.
Ook hebben we uilenballen uitgeplozen. Wat een
botjes zitten hierin!
Mindset
Met de klas hebben we het over een growie of fixie
mindset gehad. Hoe leer je? Wil je graag dat alles
makkelijk is of hou je wel van uitdagingen? Dit is natuurlijk voor elk kind anders. We hebben
besproken dat het erg handig is dat je bij het leren een growie mindset hebt. Dat je niet opgeeft als
het moeilijk wordt en dat je juist fouten mag/kan maken. Erg interessante lessen, waarbij de
kinderen erg betrokken waren.

Groep 6:
In maart zijn we verder gegaan met het thema ‘Sterren en Planeten’. Als afsluitende opdracht
hebben we een planetenproject gedaan. De groep werd opgedeeld in groepen en iedere groep kreeg
een planeet aangewezen. De leerlingen hebben met elkaar informatie opgezocht over hun
aangewezen planeet en hebben daarbij een poster gemaakt. Naast dat de informatie op de poster
stond, maakten ze ook een tekening van de planeet en stonden er weetjes op. De groepen hebben
hun planeet gepresenteerd aan de rest van de klas, dit was hartstikke leuk!

In de laatste weken van het schooljaar hebben we gewerkt rondom het thema ‘Weer en Klimaat’.

Groep 7:
Het was midden juni flink warm: heerlijke zomerse temperaturen! Daarom hebben we verschillende
lessen buiten gegeven. Zo ook de rekenles door middel van een Zweeds renspel. Leuk om te zien hoe
fanatiek de kinderen aan het rekenen (en rennen) sloegen.
Ook tijdens het EK-voetbal proberen we de lessen op een leuke manier vorm te geven: het grote
voetbaldictee, werkwoordspelling in voetbalstijl en zelfs de redactiesommen bij rekenen waren in
thema! Gedurende deze laatste weken zijn we bezig met het ontwikkelen van kaartvaardigheden en
doen we leuke zoekopdrachten in de atlas.

Groep 8:
Na de lockdown brak er voor groep 8 een spannende
periode aan. Allereerst de adviesgesprekken, toen de
reguliere toetsronde, daarna de laatste sprint tot aan
de Cito eindtoets en vlak voor de meivakantie kozen
we gezamenlijk een musical uit. Ook na de meivakantie
bleef het onduidelijk of de musical opgevoerd mocht
worden en daarom maakten we de keuze om de
musical (net als vorig schooljaar) te laten filmen. Met behulp van een bijdrage van de ouderraad
werd dit mogelijk gemaakt. Wat was het onwijs gaaf om samen de film op te nemen! We zijn
allemaal erg nieuwsgierig naar het eindresultaat! Na de opnames kwam groep 8 in een afrondende
fase: alle leerlingen slaagden voor hun theoretisch verkeersexamen, ze werkten in groepjes aan een
vakantieproject en ontwierpen hun eigen PopArt.
Alle kinderen zijn toegelaten op een middelbare school naar keuze en we wensen de kinderen dan
ook veel plezier op hun nieuwe school! Op naar nieuwe avonturen ☺

Het team van OBS De Driebond wenst jullie allen een hele fijne, zonnige
zomervakantie! We zien jullie graag terug in het nieuwe schooljaar!

