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Algemeen 

De herfst is begonnen en ook de herfstvakantie staat voor de deur. In alle groepen heeft 
groepsvorming de afgelopen weken centraal gestaan; extra groepsvormende activiteiten, 
kringgesprekken en ook zijn in de groepen samen met de kinderen groepsafspraken en groepsregels 
gemaakt. Een periode waarin de kinderen elkaar, maar ook hun (nieuwe) leerkracht hebben leren 
kennen of na de vakantie weer hebben ontmoet. In onderstaande nieuwsbrief informeren we u over 
komende activiteiten en belangrijke dagen, maar ook doen we verslag van een aantal activiteiten die 
reeds hebben plaatsgevonden.  

 
Schoolnieuws  
 
Kamp 
Van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 september hebben de groepen 6, 7 en 8 een geslaagd kamp 
gehad op Ameland. Hier onder stukjes uit de kampverhalen van een aantal kinderen. 
Onze dank gaat uit naar alle ouders die hun bijdrage geleverd hebben om dit kamp mogelijk te maken.  
 

  Rosa, groep 6 
 

 Birke, groep 8 
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 Linne, groep 8 
 

 Hidde, groep 6 
 

 Chun-Mei, groep 8 
 

 



   
 

   
 
 
Kinderboekenweek 
Woensdag 2 oktober startte de Kinderboekenweek met als thema ‘Reis mee’. ’s Ochtends werd er in 
alle groepen door een andere leerkracht voorgelezen. Zo werd juf Andrea even juf in groep 8 en las 
meester Harry voor in groep 3/4. In de hal van de gang stond opeens een oude reiskoffer; een echter 
‘kinderboekenruilkoffer’. Een mogelijkheid voor kinderen om hun eigen boek te ruilen voor een boek 
van een ander. Sommige boeken lees je misschien wel vijf keer of wil je houden vanwege een 
herinnering aan het boek of de prachtige plaatjes die in het boek staan, maar er zijn ook boeken die je 
na één keer lezen graag zou willen geven aan een ander. Deze ‘kinderboekenruilkoffer’ maakt dat 
mogelijk en zal gedurende de rest van het schooljaar aanwezig zijn op school.  
De Kinderboekenweek heeft als doel kinderen te motiveren en te stimuleren méér boeken te lezen.  
Als school dragen we hier graag ons steentje aan bij. In alle groepen zijn dan ook de afgelopen weken 
extra leeskilometers gemaakt.  
 
Taalmethode 
Eens in de zoveel jaren is een methode toe aan vervanging. Dit jaar staat de vervanging van onze 
taalmethode op de agenda. We hebben de afgelopen weken één nieuwe taalmethode geprobeerd en 
zullen na de herfstvakantie een andere methode proberen. Na deze proefweken maken we een keuze, 
gebaseerd op onze visie op onderwijs. We houden hierbij steeds voor ogen dat een methode moet 
passend bij ons algehele onderwijs en de toekomst van ons onderwijs.  
 
Margedag 
Voor de komende periode staat een tweede margedag ingepland. Deze margedag valt op woensdag 
20 november.  Het team werkt op deze dag aan inhoudelijke onderwerpen en alle kinderen zijn een 
dag vrij.  



Staking 
Op woensdag 6 november is een landelijke staking aangekondigd. De stakingen van het afgelopen jaar 
hebben niet de gewenste effecten gehad, waardoor nieuwe stakingen zijn aangekondigd. Wij maken 
ons als team ernstige zorgen over het enorme lerarentekort en de consequenties die dit tekort op 
termijn gaat hebben  op de kwaliteit van ons onderwijs en de toekomst van onze leerlingen.  
Op dit moment weten we het standpunt van Openbaar Onderwijs Groningen nog niet. Zodra hier meer 
over bekend is en wij een keuze hebben gemaakt, dan horen jullie dit zo snel mogelijk van ons.  
Houd de datum al wel vast in de gaten.  
 
Ouderavond 
Als Ouderraad (OR), Medezeggenschapsraad (MR) en het team van De Driebond, willen we jullie van 
harte uitnodigen voor een ouderavond. Deze ouderavond vindt plaats op donderdag 28 november 
2019 van 19.45 - 21.15 uur. De locatie waar deze avond plaatsvindt volgt zo spoedig mogelijk. 
  
Tijdens de avond zullen de leden van de OR en MR zich voorstellen, hun activiteiten toelichten en is er 
inzage mogelijk in de uitgaven van de OR. Plannen van de OR / MR voor het lopende schooljaar komen 
ook aan de orde. Daarnaast heet Wieke een gastspreker uitgenodigd. Hanneke Venema zal ons meer 
vertellen over het verhalend ontwerp waar onze kinderen sinds twee jaar prachtige dingen mee 
creëren in de klas.  
  
We hopen jullie in groten getale te mogen ontvangen. Voor na alvast een fijne herfstvakantie gewenst.  
Namens de OR, MR en het team van De Driebond 
 
Oud Papier 
Ook dit jaar hebben jullie als ouders je weer op kunnen geven voor het ophalen van oud papier. Ouders 
van onze school halen iedere maand in twee wijken het oud papier op (route Engelbert en route 
Ruischerbrug). Dit in samenwerking met onze afvalpartner Virol. Als school levert ons dat ieder 
schooljaar weer een groot geldbedrag op. De opbrengst van het oud papier lopen komt in de kas van 
de Ouderraad. Met dit geld kunnen leuke feesten, zoals Sinterklaas, een kerstactiviteit en het 

Jaarafsluitfeest, georganiseerd worden. Ontzettend belangrijk dus! Voor iedere ouder die zich 

opgeeft komt het neer op gemiddeld één keer lopen per schooljaar. We kunnen nog wel wat extra 
handen gebruiken dit schooljaar! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Lampionnenshow 
Nu de herfst weer aangebroken is, werken we op school toe naar een aantal gezellige feestdagen. Te 
beginnen met Sint Maarten. Op 11 november mogen alle kinderen met hun zelfgemaakte lampion op 
pad om liedjes te zingen en snoep op te halen. Deze dag valt op een maandag.  
Onze traditie is om na het maken van de lampionnen, waar altijd heel veel werk in gaat zitten, onze 
lampionnen te showen aan alle andere kinderen en ouders. We hebben ervoor gekozen deze 
lampionnenshow te houden op donderdag 7 november van 17.00 tot 17.30 uur. Tijdens de 
lampionnenshow laten alle groepen hun zelfgemaakte lampionnen zien en zingen ze hierbij een lied. 
De komende weken zullen de kinderen in de klas werken aan hun lampion. Zijn jullie ook zo benieuwd 
naar het resultaat? We nodigen jullie allen uit om op het plein in Engelbert te komen kijken en luisteren 
naar deze show! 

 

Uit de groepen 

Thema’s in de verschillende groepen: 

Om de kinderen op onze school een brede oriëntatie op de wereld te geven, werken we al een aantal 

jaren vanuit de methodes Naut (natuurkunde en biologie), Meander (aardrijkskunde) en Brandaan 

(geschiedenis). Vorig schooljaar hebben we de leerstof die centraal staat binnen deze methodes 

omgezet in thema’s. Ieder leerjaar zullen er een aantal thema’s centraal staan. Hierbij hebben we 

ervoor gekozen om ook in groep 4 al een aantal thema’s aan te bieden. Doordat we de thema’s meer 

verdeeld hebben, kunnen we met de kinderen meer diepgang aanbrengen. Hieronder staat een 

overzicht van de thema’s waar op dit moment aan gewerkt wordt en wat het komende thema gaat 

zijn. In de groepen 1/2 en 3 komen de thema’s naar voren passend bij de leefwereld van de kinderen. 

Daarnaast wordt, waar mogelijk in groep 3, een koppeling gemaakt met de thema’s in groep 4.  

Groep 4: 

Groep viert start na de herfstvakantie met het thema: jagers en boeren. 

Groep 5: 

Grieken en Romeinen. Door samen teksten te lezen en filmpjes te bekijken hebben de kinderen 

geleerd wat de Romeinen ons gebracht hebben en wat het grote verschil is tussen voor de Romeinse 

tijd en na de Romeinse tijd. De kinderen leerden Romeinse cijfers te lezen en bespraken de 

verschillende natuurgoden.  

Komend thema: Middeleeuwen 

Groep 6: 

Nederland Waterland. De kinderen hebben onder andere gesproken over dijken, sluizen, gemalen en 

polders en de Watersnoodramp. Over deze ramp hebben de kinderen een stripverhaal getekend. 

Daarnaast zijn er bruggen gebouwd en hebben de kinderen gekeken naar verschillende constructies.  

Komend thema: Ontdekkers en hervormers 

Groep 7: 

Pruiken en revoluties. Voorafgaand aan de tijd van de revoluties, stond de slavernij centraal. In de 

klas is er met de kinderen gesproken over het ontstaan van slavernij, het verloop van deze periode 

en de opstand tegen slavernij. Het woord ‘apartheid’ is onder de loep genomen en ook is bekeken 

hoe de huidige stand van zaken is ten aanzien van slavernij.  

Komend thema: Burgers, stoommachines en industrie 

Groep 8: 

Het tropisch regenwoud. Door verschillende bronnenboeken begrijpend te lezen, platen en filmpjes 



te bekijken kwamen de kinderen achter de kenmerken van een tropisch regenwoud. Door samen 

goed naar de aardbol te kijken ontdekten zij dat deze regenwouden zich bevinden rondom de 

evenaar. In tweetallen of alleen maakten de kinderen een driedimensionaal werkstuk. Deze 

werkstukken zijn nog even te bewonderen in de hal van de school. 

Komend thema: De wereld in beweging (vulkanen, aardbevingen, tsunami’s). 

Het thematisch aanbieden van de leerstof is bij ons op school nog volop in ontwikkeling, maar sluit 

naadloos aan bij onze visie en de ontwikkelingen die we doormaken op het gebied van 

cultuuronderwijs. Ook wordt er steeds naar een koppeling gezocht met digitale geletterdheid.  

 


