
 

  

 

 

 
Nationaal Schoolontbijt 
Vrijdag 8 november doet onze school weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. In alle klassen 
starten we met een gezellig en gezond ontbijt. Op deze dag hoeven de kinderen niet thuis te 
ontbijten. Het thema van dit jaar is: “neem de tijd voor je ontbijt”. Voor meer informatie over het 
ontbijt is er nog een extra bijlage te vinden in de mail van deze weekbrief. 
Wilt u uw kind voor deze ochtend een bord, beker, bakje en bestek meegeven in een tas. We 
proberen op deze manier het afval van deze activiteit te beperken. Daarom gebruiken we geen 
wegwerpservies. 
 
Oproep hulp luizencontrole 
In de eerste week na een schoolvakantie - vaak op de maandag en woensdag - wordt er in alle 
klassen gecontroleerd op hoofdluis. Het hoofdluisteam is op zoek naar versterking. Komt u ons 
helpen? Aanmelden kan via info@obs-driespan.nl  
 
Bericht van Buurt Bestuurt Puttershoek 
Beste ouders, 
Een werkgroep van Buurt Bestuurt Puttershoek werkt, samen met de directies van De Schelp, Petrus 
Datheen en Het Driespan en een groep ouders aan een oplossing voor de parkeeroverlast aan de 
Singel. 
In mei 2019 hebben wij van de Gemeente Hoeksche Waard inzicht gekregen in hun plannen om tot 
een oplossing te komen. 
Vanaf begin juni 2019 hebben wij gepoogd van de gemeente informatie te ontvangen over de 
planning van de werkzaamheden. Ons voornemen was om ouders en omwonenden ruim tevoren te 
informeren over de details en de planning van de uitvoering. 
Helaas is het (ondanks ons aandringen) de gemeente niet gelukt om ons die gegevens te verstrekken, 
met als gevolg dat we, ook tot onze verbazing, begin oktober zagen dat er werkzaamheden 
uitgevoerd werden. 
Eventuele vragen en opmerkingen kunt u richten aan email buurtbestuurtputtershoek@gmail.com. 
Met vriendelijke groet, Buurt Bestuurt Puttershoek 
 
Nieuws uit de groepen 

1 
Op donderdag 7 november, gaat groep 1b met de bus naar 
een theatervoorstelling. We vertrekken om 12.30 uur en 
zijn waarschijnlijk 15.30 uur terug. Daarom eten we die dag 
gezellig in de klas tussen de middag voor we op pad gaan. 
Wilt u dan een lunchpakketje meegeven ? (De kinderen 
hoeven dus niet naar de TSO of naar huis die dag). 
 
Vrijdag 8 november is er het Nationaal Schoolontbijt. Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken….. 
Opgeven bij wendy@obs-driespan.nl voor 1a en mirjam@obs-driespan.nl voor 1b. 
Na het ontbijt gaat groep 1a naar het theater met de bus en ze zijn om 12.00 uur weer terug. 
We hebben zin in al die leuke activiteiten! 
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2 
Wat een prachtige herfstschatten zijn er al mee naar school gebracht! De herfsttafels zijn goed gevuld. 
Er wordt volop geknutseld, geleerd, gezongen en gespeeld over de herfst. Volgende week staat de letter 
‘n’ van noten centraal.  
 
Vrijdag 8 november is er het Nationaal Schoolontbijt. daar kunnen we wel wat hulp bij 
gebruiken….. 
Opgeven bij claar@obs-driespan.nl voor 2a en gabrielle@obs-driespan.nl voor 2b. 
Na het ontbijt gaan de groepen 2 naar het theater met de bus. Ze zijn op tijd weer terug. 
We hebben zin in al die leuke activiteiten! 
 

3  
We zijn verder gegaan met kern 3. De letters d, oe en z hebben we er weer bij geleerd.  
Er waren veel kinderen die BINGO hadden. Goed geoefend in de herfstvakantie!   
  
De rekenlessen worden steeds leuker: we hebben bussommen 
gemaakt, pizza gebakken en eieren geteld.  
 
Wij zoeken voor het schoolontbijt op vrijdag 8 november  
1 hulpouder voor groep 3A en 1 hulpouder voor groep 3B.  
Opgeven kan bij juf Diana diana@obs-driespan.nl of juf Simone simone@obs-driespan.nl 
 

4 
De groepen 4 hebben afgelopen week met kleding gezwommen en dat ging heel goed! Proberen 100 
tellen te drijven met je kleren aan, proberen door het gat te duiken en over de loopbrug naar de overkant 
rennen. Knap gedaan!! 
 
Groep 4B zoekt voor het schoolontbijt op vrijdag 8 november 1 hulpouder.  
Opgeven kan bij juf Esmeralda: esmeralda@obs-driespan.nl 
 

5  
De vakantie is voorbij en we zijn weer met veel energie gestart aan een nieuwe schoolweek! 
 
Wij zijn op zoek naar een 1 hulpouder voor groep 5A en 1 hulpouder voor groep 5B voor het schoolontbijt  
op vrijdag 8 november. Opgeven kan bij juf Petra, petra@obs-driespan.nl en meester Ben, ben@obs-
driespan.nl . 
 
We hebben inmiddels vrijdag 1 november het thema Zintuigen van Taal afgerond met een toets. Ook gaan 
we volgende week maandag blok 2 van rekenen toetsen. In blok 2 hebben we geleerd hoe we sommen 
maken op de lege getallenlijn en we hebben kennis gemaakt met de deeltafels. Ook de maten cm, m en 
km, g en kg zijn aan bod geweest. We blijven oefenen met de tafels in de klas.  
 
Verder zoeken wij nog hulpouders voor zwemles. U kunt zich inschrijven op de lijst  
bij de klassendeur. Hulp is altijd fijn! 
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6 
Gelukkig zijn er al enkele aanmeldingen voor het rijden, maar we missen nog steeds een aantal auto’s. 
Nogmaals een oproep: 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.  
 
De kinderen van de groepen 6 kunnen vanaf nu ook een afspraak met de juffen 
maken om het tafeldiploma van groep 6 te halen.  
 

7  
We hebben allemaal erg genoten van de herfstvakantie en zijn op nieuwe tafelplaatsen begonnen aan 
deze volgende periode.  
 
Groep 7A kijkt uit naar het bezoek aan Het Hoekschewaards Landschap en het schoolontbijt.  
 
In groep 7B zijn de afgelopen weken spreekbeurten geweest. Dit hebben de kinderen 
heel goed gedaan. We kijken uit naar de volgende spreekbeurten die nog gaan komen! 
 

8  

In de Natuniekles van deze week leerden de kinderen de woorden ‘input’, 
‘proces’ en ‘output’. Wat is het dan leuk om ook echt in de praktijk met deze 
woorden te werken!  
’s Ochtends deden we input in een broodbakmachine, gedurende de hele dag 
het hele proces en ’s middags een heerlijk geurende output! 
 
 
 

Op donderdag 14 november gaat groep 8 naar Klein Profijt in Oud-Beijerland. Wij gaan daar braakballen 
pluizen. Groep 8b is op zoek naar ouders die willen rijden. De excursie is van 10.45 uur tot 12.15 uur. Dat 
betekent 10.15 uur vertrekken. Wilt/kunt u rijden, stuur dan een mailtje naar marielle@obs-driespan.nl 
Wilt u erbij vermelden hoeveel kinderen in de auto passen. Alvast bedankt! 
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