
 

  

 

 

 
Hoofdluiscontrole 
Op maandag 28 oktober wordt er gecontroleerd op hoofdluis in de groepen 1,2,7 en 8. Op woensdag 
30 oktober is er controle in de groepen 3,4,5 en 6. Het is fijn als de kinderen op deze dagen 
bijvoorbeeld geen vlechten of veel gel in het haar hebben, zodat de controle goed uitgevoerd kan 
worden. 
 
Opbrengst boekenmarkt 
Tijdens de kijkavond op 1 oktober was ook de boekenmarkt. Een deel van 
de opbrengst van de verkochte boeken is voor school. Het Driespan kan 
voor 275 euro nieuwe boeken kopen. Een mooi bedrag! 
 
Boekenruilmarkt 
De boekenruilmarkt was weer een groot succes. Er zijn maar liefst 115 blije 
kinderen met een ‘nieuw’ boek de school uit gegaan. Helaas was het aanbod 
voor de bovenbouw wat schaars. Mocht u binnenkort de boekenkast thuis  
gaan uitzoeken en nog mooie boeken vinden voor de bovenbouw dan zijn 
wij daar erg blij mee. Bedankt voor het meewerken aan deze succesvolle 
middag! 
 
Renovatie hal 
In de herfstvakantie wordt de gemeenschappelijke hal verbouwd. Na de vakantie kunt u het resultaat 
komen bekijken… 
 
Muzikaal talent gezocht 
Zondag 24 november treedt Shantykoor de Hoeksche Waard op in de Doelen in Rotterdam. Ze zijn 
daarvoor op zoek naar een meisje of jongen vanaf 8 jaar die mee wil zingen met de Zuiderzeeballade.  
Bij interesse kunt u mailen naar simone@obs-driespan.nl 
 
Herfstvakantie 
Op vrijdag 18 oktober start de herfstvakantie. Wij zien iedereen graag weer terug op maandag 28 
oktober. Fijne vakantie!  
 
 
Nieuws uit de groepen 

1 
Wij hebben het thema landen donderdagmiddag afgesloten met een reis langs verschillende landen. De 
kinderen gingen met hun paspoort op reis langs Engeland, Frankrijk, Italië en Nederland en konden overal 
een activiteit doen en zo een stempel in hun paspoort verdienen. Een heel gezellige middag! 
Het volgende thema is natuurlijk : Herfst!  
Maar eerst gaan we lekker en welverdiend genieten van de herfstvakantie ( 
en kastanjes, dennenappels, eikeltjes en herfstbladeren verzamelen ) veel 
plezier !  
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2 
Woensdag is groep 2a op pad gegaan bij het bezoekerscentrum van 
Hoeksewaards Landschap in Numansdorp voor Prik de egel. De kinderen 
gingen in groepjes op pad langs de verschillende ‘egels’ en deden overal een 
natuuropdracht. We hebben genoten. Ouders die meegegaan zijn: hartelijk 
bedankt! 
 
 
Wij hebben het thema landen donderdagmiddag afgesloten met een reis langs verschillende landen. De 
kinderen gingen met hun paspoort op reis langs Engeland, Frankrijk, Italië en Nederland en konden overal 
een activiteit doen en zo een stempel in hun paspoort verdienen. Een heel gezellige middag! 
 
En nu….vakantie! Geniet ervan!  

3  
Alle kinderen krijgen voor in de herfstvakantie een leesbingo mee naar huis. Volle bingokaart…….Neem 
hem na de vakantie mee naar school en je mag een beloning grabbelen bij de juf!   
 
Na de herfstvakantie starten we met kern 3. Meer informatie over kern 3 vindt u in een andere bijlage in 
de mail van deze weekbrief. 
 
Met De Vreedzame School zijn we begonnen aan een nieuw thema. In dit thema,  
‘We lossen conflicten zelf op’, oefenen wij met elkaar hoe we conflicten het best op 
kunnen lossen. Om de kinderen hierbij een handje te helpen zijn de drie gekleurde 
petten geïntroduceerd. Als je bij een conflict de rode pet op zet, probeer je je zin te  
krijgen door duwen, trekken en vechten. Je maakt ruzie. Als je bij ruzie de blauwe pet op zet, geef je de 
ander zijn zin. Je praat er niet over. Je maakt er geen ruzie over. Als je bij een conflict de gele pet op zet, ga 
je met elkaar praten om het op te lossen.   
 
Met rekenen oefenen we nog steeds iedere dag en wat maken we al grote stappen! We gaan nu zelfs al 
beginnen met echte sommen, spannend! Want ja, zeg maar zelf, dat tellen wordt nu toch echt veel te 
makkelijk.   

4 
De kinderen hebben afgelopen week de tafel van 2 geleerd! Wellicht leuk om in de herfstvakantie nog wat 
mee te oefenen! Alle kinderen krijgen een (wc) poster mee, met daarop alle tafels en een tafelbingo voor 
de tafel van 2. 
 
Groep 4A is op zoek naar mooie gedroogde herfstbladeren. 
 
We hopen de kinderen na een heerlijke herfstvakantie weer fris en fruitig terug te zien! 

5  
Na de vakantie gaan wij gekleed zwemmen met zwemles. U heeft hier al een mail over 
Gekregen tijdens het aanmelden en betalen van het zwemgeld. In deze mail staat precies 
wat uw kind moet dragen tijdens deze les.  
 
Met rekenen zijn wij druk bezig met de tafels. Afgelopen week hebben wij kennis gemaakt met de 
deeltafels. Het is dan ook van groot belang dat de tafels er goed in zitten. We zullen de kinderen een extra 
tafelblad van de tafel 6,7 en 8 mee naar huis geven, zodat er tijdens de herfstvakantie nog eens extra 
geoefend kan worden.  



6 
Het is wat vroeg maar groep 6b gaat woensdag 27-11-2019 naar het Hoekschewaards Landschap in 
Numansdorp. We vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 12.30 uur terug. Wie zou het leuk vinden om met 
ons mee te gaan als begeleiding? Opgeven kan door middel van een email te sturen naar: maruscha@obs-
driespan.nl , graag even vermelden hoeveel kinderen er in de auto kunnen.  
 
In beide groepen zijn de indelingen van de boekbesprekingen en spreekbeurten 
bekend. Iedere leerling heeft een overzicht met punten gekregen waar op wordt 
beoordeeld. Nog niet iedereen heeft een onderwerp of boek.  
  

7  
Zoals u in de mail van afgelopen week heeft kunnen lezen zal juf Lonneke op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag in groep 7A zijn. Juf Marja de Joode is er op dinsdag tijdens het zwangerschapsverlof 
van juf Kirsten. Wij wensen juf Kirsten nogmaals een fijn verlof en Juf Lonneke en juf Marja een fijne tijd in 
groep 7A toe! 
 
In groep 7B gaat de komende periode meer aandacht uit naar gedrag in de groep.  
Aan de hand van verschillende groepsvormende activiteiten, die zijn vastgelegd in 
een groepsplan, zal meer aandacht zijn voor groepsafspraken, welbevinden, gedrag 
en samenwerking.  
 

8  

 
 
We zijn met de Vreedzame School aanbeland in het thema “Wij 
lossen zelf conflicten op”. Op het prikbord in de bovenbouwhal is het 
thema vormgegeven door onze leerlingen. Iedere groep heeft op 
eigen wijze een keuzemenu van oplossingen samengesteld. 
 
 

De onderwijsmarkten komen er weer aan. De avonden zijn van 19.00 uur tot 21.00 uur, met presentaties 
van scholen om 19.15 uur en 20.00 uur. 
Dinsdag 29 oktober op OBS De Schelf in ’s Gravendeel 
Donderdag 31 oktober op CBS De Bron in Numansdorp 
Dinsdag 5 november op OBS De Klinker in Oud-Beijerland 
 
Wij wensen iedereen alvast een fijne herfstvakantie toe! 

 
 

mailto:maruscha@obs-driespan.nl
mailto:maruscha@obs-driespan.nl

