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OBS De Driebond  

 

Algemeen 

Nog even en dan zit 2019 er op. In deze nieuwsbrief blikken we terug op het afgelopen jaar, recente 
activiteiten en blikken we vooruit naar 2020.  
In mei/juni 2019 kregen we het goede nieuws dat er in september met 6 groepen gestart mocht 
worden. Voor ons als team was dat fantastisch nieuws! Met ons leerlingenaantal van rond de 115 
leerlingen is 6 groepen niet vanzelfsprekend. Er worden met regelmaat nieuwe kleuters aangemeld, 
daar zijn we heel blij mee! Het jaar 2019 stond ook in het teken van de nieuwbouw van onze school. 
Lange tijd is er weinig nieuwe informatie naar buiten gekomen. Gelukkig zijn de gesprekken omtrent 
de precieze locatie van het gebouw in volle gang en we kunnen in 2020 hier meer duidelijkheid over 
geven. Uit het oudertevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat jullie als ouders over het algemeen 
erg tevreden zijn over De Driebond en het reilen en zeilen bij ons op school. Wij als team waren onder 
de indruk van het hoge cijfer dat wij als leerkrachten kregen!  

 
In 2019 is er ontzettend hard gewerkt op De Driebond 
en ook in 2020 zullen we deze lijn doorzetten. Wij als 
team genieten van onze leerlingen, de betrokkenheid 
van ouders, het opbouwen en neerzetten van onze visie 
en alle activiteiten die we samen mogen ondernemen. 
Wij kijken terug op een geslaagd jaar, op naar 2020!  
 
 

 
Schoolnieuws  
 
Kinderpostzegels 
De groepen 6 t/m 8 hebben dit jaar meegedaan aan de verkoop 
van kinderpostzegels. Misschien hebben jullie één van onze 
leerlingen wel aan de deur gehad. De kinderen hadden gezamenlijk 
een opbrengst van €3967. Een deel van dit bedrag (zo’n €1000) 
gaat naar Villa Pardoes; zij zullen dit besteden aan een 
vakantieweek voor gezinnen met een ziek kind. Wij zijn trots op de 
grote bijdrage die de kinderen hebben geleverd aan deze actie.  
 
Ouderavond 
Op donderdag 28 november hebben we op school een ouderavond gehad. Een avond waarop de 
ouderraad en de medezeggenschapsraad zich hebben voorgesteld, uitleg hebben gegeven over hun 
activiteiten en een jaarverslag hebben gepresenteerd. Bij deze avond was een groep ouders en het 
team aanwezig. Ook hadden we een gastspreker uitgenodigd: Hanneke Venema. Zij heeft een 
presentatie gegeven over het concept ‘verhalend ontwerp’. Het eerste verhalend ontwerp van dit 
schooljaar zullen we starten in januari. We kijken terug op een geslaagde ouderavond. 
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Team 
Eind januari komt juf Annemiek na haar zwangerschapsverlof weer op school als leerkracht van groep 
1/2a.  Juf Maiken bedankt voor je inzet en de fijne weken en welkom terug juf Annemiek! 
 
Sinterklaas  
Donderdag 5 december brachten Sinterklaas en maar liefst acht 
Pieten een bezoek aan onze school. Alle kinderen stonden klaar in 
het MFC met een ingestudeerd dansje, maar helaas was 
Sinterklaas zoek. Hij bleek in het kerkje in slaap gevallen te zijn. 
Gelukkig vond hij op tijd het MFC en konden de kinderen alsnog 
het dansje laten zien. Na deze gezamenlijke opening bracht 
Sinterklaas en de Pieten een kort bezoek aan alle kinderen in de 
klas. Alle kinderen zijn flink verwend! In de bovenbouw werden 
lootjes getrokken, schreven de kinderen originele gedichten en 
maakten ze prachtige surprises.  
 

  
 
 
Kerst 
Vlak voor de kerstvakantie vieren we traditiegetrouw met de gehele school 
kerst. Dit jaar brachten de kinderen van groep 6 t/m 8 een bezoek aan de 
Voedselbank en vertelden zij daarna in de lagere groepen over dit bezoek. 
De kinderen waren betrokken tijdens het bezoek en stelden interessante 
vragen. Op school zamelden we de afgelopen week, met alle kinderen, 
producten in voor de Voedselbank. Er stonden in de gang kratten klaar en 
gedurende de week werden deze kratten steeds verder gevuld. Wat fijn om 
te zien dat de kinderen en jullie als ouders zo betrokken waren bij deze 

inzamelingsactie.  
Onze dank daarvoor!  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



Afgelopen woensdag vertrokken we met alle kinderen richting de Euroborg voor een bezoek aan de 
Kineopolis. De bioscoop draaide speciaal voor ons drie net uitgebrachte films. De kleuters keken samen 
naar de nieuwste ‘Buurman en Buurman’ film. Groep 3 t/m 5 bekeek de nieuwste ‘Mees Kees’ film en 
groep 6 t/m 8 zag ‘The Addams Family’. In de pauze stond voor alle kinderen iets lekkers klaar. We 
zagen een heleboel lachende gezichten. Wat een gezellige afsluiting van het kalenderjaar was dit!  
 
Via deze weg willen we alle ouders die ons geholpen hebben met het vervoer (zowel voor de 
Voedselbank als voor de bioscoop) heel erg bedanken. Zonder jullie was het niet gelukt! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Andere kerstactiviteiten 

 
Kersttoneelstukje 
In de afgelopen weken hebben de kinderen van groep 7 tijdens de 
godsdienstlessen het kerstverhaal besproken met de externe 
leerkracht. Als afsluiting voerden zij een kort toneelstukje op.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In verschillende groepen werden mooie kerstkunstwerken gemaakt.  



Kerstkoor in Engelbert op kerstavond 
Op 24 december zingt een aantal kinderen van groep 7 en 8 mee in een kerstkoor in de kerk te 
Engelbert. Mirjam heeft tijdens één van de repetities kort geluisterd en genoten van het enthousiasme. 
De kerstdienst begint om 20.30 en duurt tot 21.30 uur. De avond gaat in samenwerking met de 
Culturele Commissie. Jullie zijn allen van harte welkom. 
 
Kinderkerstvoorstellling 
Onderstaande uitnodiging kregen wij doorgestuurd: 
 
Kinderkerstvoorstelling in de Nieuwe Kerk Groningen 
Op dinsdagavond 24 december 2019 organiseert de Nieuwe Kerk in Groningen een speciale 
kerstvoorstelling voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Voor die gelegenheid wordt de kerk 
omgetoverd tot een levende kerststal met een echte ezel!  
Het ezeltje Eppo vertelt het eeuwenoude kerstverhaal. Amateurtoneelspelers en leden van de 
Nieuwe Kerkgemeente vertolken de rollen van de herders, de engelen, de wijzen en natuurlijk Jozef 
en Maria en hun pasgeboren kindje Jezus. Muziek speelt een belangrijk rol in de dienst.  
Er zijn dit jaar twee voorstellingen van ongeveer 45 minuten. De eerste is om 17.30 uur, de tweede 
om 19.00 uur. De toegang is gratis, met collecte na afloop. Kijk ook op www.nieuwekerkgroningen.nl  
Meer informatie: Desiree Bosch, telefoon 050-5490594  
 
 

Uit de groepen 

Eind november kwam een Engels docent van het Leon van Gelder bij ons op school Engelse les geven. 

Deze docent is (in het kader van de doorlopende leerlijn Engels) gekoppeld aan onze school. Onze 

wens is naast de reguliere lessen uit de Engelse methode, in alle groepen, meer korte Engelse 

spelletjes te spelen.  

Deze Engelse docent nam een deel van de Sinterklaaslessen voor haar rekening, Mirjam nam het 

andere deel op zich. Met behulp van flashcards (plaatjes met Engelse woorden) en korte spelletjes 

kregen de groepen 1 t/m 6 een Engelse les over Sinterklaas. De kinderen leerden nieuwe woorden en 

leerden ook korte Engelse zinnen te maken en te reageren op het verzoek van een ander.  

Mirjam liet de kinderen van groep 7 en 8 Engelse woorden opzoeken op grote prentenplaten van 

Sinterklaas. In alle klassen zagen we een hoge betrokkenheid en veel enthousiasme. De overige 

leerkrachten werden geïnspireerd door deze lessen.  
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Kleutergroepen: 

Voorafgaand aan de kerstvakantie hebben de kinderen in beide 

kleutergroepen gewerkt rondom het thema kerst. In deze periode hebben de 

kinderen veel geoefend met samenwerken, helpen en delen. Ook werd het 

kerstverhaal nagespeeld.  

   

 

Groep 3/4: 

In de periode van de herfstvakantie tot de kerstvakantie hebben de kinderen in groep 3 en 4 niet stil 

gezeten. Naast dat ze werkten rondom het thema ‘Gezond en Ongezond’ en bedachten de kinderen 

eigen Sinterklaas en Kerstliedjes. De kinderen van groep 3 kennen inmiddels alle letters en groep 4 is 

gestart met de tafels 1,2,5 en 10.  

 

Groep 5/7: 

Zowel groep 7 als groep 8 heeft een ‘Antipestvoorstelling’ in de klas gekregen. Theater De Steeg 

kwam de voorstelling spelen met een aantal studenten. De kinderen mochten inbreken in de 

voorstelling en zelf het goede voorbeeld geven. Voor die tijd hadden de spelers met de kinderen 

gesproken over het effect van bepaalde opmerkingen of non-verbale communicatie. De rol van de 

meelopers werd sterk belicht. Het verhaal wilden de kinderen graag overbrengen aan andere 

groepen. Groep 7 heeft dit inmiddels gedaan aan groep 5.   

 

Groep 6: 

‘Nederland Waterland’ was een thema in groep 6. Het bezoek aan de ‘Rioolwaterzuiveringsinstallatie’ 

in Garmerwolde was daarbij een groot succes. Op de fiets gingen de kinderen naar Garmerwolde, 

waar zij een rondleiding kregen over het terrein met de installatie. De kinderen waren onder de 

indruk. 

   



Groep 8: 

Vrijdag 15 november kregen we bezoek in de klas van vrijwilligers van het WNF uit de regio 

Groningen als afsluiting van ons project over het ‘Tropisch Regenwoud’. Er was er circuit in de klas 

met verschillende opdrachten: een bordspel over het regenwoud, het maken van een hoorspel, het 

inschalen van stellingen op een ladder en het waarnemen van verschillende objecten uit het 

regenwoud.  

   

  

Bedankt voor het afgelopen jaar! We hopen dat we in 2020 ook weer een beroep op jullie als ouders 

mogen doen. Bij een goede samenwerking is er immers zoveel mogelijk. We hopen van 2020 een 

spetterend jaar te maken met een fijne sfeer op school, veel lachende gezichten, goede gesprekken 

en een doorgaande lijn. Voor nu wensen we jullie allen een fijne kerstvakantie, 

goede kerstdagen en een sprankelend uiteinde van dit jaar.  

 


