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Agenda 

13 juni  
15 juni 
27 juni 
13 juli 

13 juli 

Voorstelling middenbouw De Tamboer 
PeutersBijeen 
Voorstelling onderbouw De Tamboer 
Feestelijke ouderavond 
Studiedag – leerlingen zijn vrij 

 

Dit was onze week: 

Thema: Wij kruipen in de huid van een 

uitvinder 

In de onderbouw hebben we deze week geleerd om 

een stroomkring te maken, waarbij we werken met 

stroomschema's. Dit is nog best wel lastig en 

daarom leggen we de stroomschema's naast foto's 

van de te maken uitvindingen. Op deze manier 

kunnen de kinderen het aflezen van een 

stroomschema leren door ze met de foto's te 

vergelijken.  
Niet alle kinderen zijn aan de beurt geweest om hier 

zelfstandig aan te werken en verder te 

onderzoeken, dus blijft het nog een tijdje om het 

kiesbord staan. 
 
In de middenbouw hebben de kinderen hard 

gewerkt aan de Cito toetsen, een compliment voor de goede werkhouding voor de 

leerlingen! Gelukkig hebben we ook nog tijd gehad voor andere dingen. Maandag zijn we 

met z'n allen naar De Tamboer in Hoogeveen gegaan om de voorstelling 'Guppie‘ te 

bekijken. Het ging over een kleine gup die naar de grote zee wilde. Daar ontmoette zij 

een grote haai. Van tevoren hebben we met elkaar besproken of een gup en een haai 

vrienden konden worden en we hebben gezien dat dat toch kan! Ouders, bedankt voor 

het rijden en begeleiden. Met muziek hebben we de cajons erbij gepakt en ritmes van 4 

tellen gemaakt. Best lastig, want je gaat makkelijk te snel! Hoe langer we bezig waren, 

hoe beter het ging!  



Donderdag en vrijdag hebben we ook het vaderdagcadeau afgemaakt. We hopen dat alle 

vaders het cadeau leuk gaan vinden. 

 

 
In de bovenbouw stond deze week vooral in het teken van de CITO toetsen, maar 

gelukkig was er ook voldoende tijd over om aan ons thema te werken. Deze week 

hebben we onderzoek gedaan naar belangrijke wetenschappers uit de geschiedenis. Het 

doel was om een kleine biografie te schrijven over Isaac Newton, Albert Einstein, 

Stephan Hawkings, Marie Curie, Thomas Edison of Nikola Tesla. We hebben geleerd wat 

deze personen hebben betekend in de wetenschap. Volgende week gaan wij de posters 

afmaken en deze zijn binnenkort in de gang te lezen.  

Onze rekenhoek is weer helemaal ingedeeld. Juf Cheyenne heeft allerlei leuke 

rekenspellen gemaakt die de kinderen kunnen gebruiken om extra te oefenen met 

rekenvaardigheid.  

______________________________________________________________________ 
 

Brandoefening 
 
Twee keer per jaar hebben wij een ontruimingsoefening op school. Hierdoor weten alle 

kinderen wat ze moeten doen bij een incident en hoe ze op een veilige manier de school 

kunnen verlaten. Afgelopen donderdag hadden we een oefening gepland. Iedereen wist 

goed wat hij/zij moest doen en we hebben op een veilige manier de school verlaten.   
 
 ______________________________________________________________________ 
 

Feestelijke ouderavond 

Woensdag 13 juli vieren wij de feestelijke ouderavond. Wij zijn blij dat we dit jaar samen 

het schooljaar af kunnen sluiten. De komende tijd zullen wij u informeren hoe deze 

avond er verder uit komt te zien. Tijdens de feestelijke ouderavond vindt er altijd een 

verloting plaats. Heeft u thuis nog prijsjes, u kunt denken aan zeep, kaarsen, potloden 

enz, voor de verloting dan ontvangen wij die graag van u. 

 
We wensen u een fijn weekend! 
Het team 

OBS De Driesprong is onderdeel van Bijeen - Stichting openbaar primair onderwijs Hoogeveen 

 

 


