
 

  

 

 

 
Hoofdluiscontrole 
Zoals gebruikelijk na iedere schoolvakantie is ook deze week gecontroleerd op hoofdluis. Ouders van 
leerlingen zijn geïnformeerd wanneer er neten of hoofdluizen zijn geconstateerd. Van verschillende 
ouders horen wij dat ook thuis hoofdluizen of neten zijn ontdekt. Leerlingen zijn dan direct 
behandeld. Wij vragen u hier thuis ook alert op te zijn. Op woensdag 22 januari is er een 
(her)controle op hoofdluis. 
 
Citotoetsen  
In de komende weken maken de leerlingen citotoetsen van technisch lezen, begrijpend lezen, 
rekenen en spelling. De resultaten zullen met u worden besproken tijdens de rapportgesprekken. 
 
Nationale Voorleesdagen en het voorleesontbijt 

22 januari t/m 1 februari zijn er weer de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze dagen wordt er bij 

ons op school extra veel tijd en aandacht geschonken aan het voorlezen.  

Voor de groepen 1 t/m 3 starten deze dagen feestelijk met een voorleesontbijtje op woensdag 22 

januari. De kinderen mogen op deze ochtend in hun pyjama naar school komen. We zoeken voor 

deze ochtend enthousiaste opa’s en oma’s die een boek kunnen voorlezen aan de kinderen. Tijdens 

deze ochtend krijgen de kinderen nog een klein ontbijtje (kleine eierkoek, mini krentenbolletje of 

plakje ontbijtkoek) terwijl ze kunnen genieten van een opa of oma die voorleest. 

Enthousiaste opa’s en oma’s mogen een mail sturen naar de groepsleerkracht.  

Voor groep 1a: wendy@obs-driespan.nl 

voor groep 1b: claar@obs-driespan.nl 

voor groep 2a: suzanne@obs-driespan.nl 

voor groep 2b: gabrielle@obs-driespan.nl 

voor groep 3a: diana@obs-driespan.nl 

voor groep 3b: albert@obs-driespan.nl  

Doen jullie thuis ook mee met de voorleesdagen? (Boeken)tips zijn te vinden 

op de website www.nationalevoorleesdagen.nl  

 
Ik ben Thijmen den Otter (8 jaar). Ik zit in Groep 4b. 
Ik ga 26 januari hardlopen voor mijn vriend en oud klasgenootje Jip. 
Afgelopen jaar is hij ziek geworden, hij heeft Hodgkins Lymfoon .  
Jip is mijn grote held, want hij moet heel veel naar het ziekenhuis  
en heeft al veel vervelende onderzoeken en behandelingen gehad. 
Ook al voelt hij zich soms niet lekker, hij probeert altijd vrolijk te  
blijven . 
Ik wil dat hij en andere kinderen met kanker weer helemaal beter 
worden en daarom loop ik mee. Ik hoop veel centjes op te halen. 
U kunt mij sponsoren op: www.runforkika.nl/thijmen-den-otter-winterrun-2020 
 
Alvast bedankt , Thijmen den Otter    -SUCCES Thijmen!- 
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Nieuws uit de groepen 
 

1  

Fijn om iedereen weer te zien na een lekkere feestelijke vakantie! In groep 1b  
komt juf Coraline op maandag en dinsdag stagelopen tot de zomervakantie, dit 
i.v.m. de studie tot onderwijsassistente. 
Er zijn ook weer nieuwe Driespannertjes aan het wennen in groep 1b: Milou, 
Jayden en Fleur en in groep 1a: Julia. We wensen ze allemaal een fijne 
schooltijd toe! 
 
Vanaf volgende week gaan we aan de slag met het thema bouwen.  
 
We hebben deze week blok 3 van De Vreedzame School (wij hebben oor voor elkaar) afgesloten. Een van 
de onderdelen van dit blok was de verteltas. Met alle drukke feestdagen hebben we deze verteltas 
verschoven naar de komende periode. Ieder kind komt een keer aan de beurt om de verteltas mee naar 
huis te krijgen. Hier mogen maximaal 3 dingen in gedaan worden die iets vertellen over het kind. 
Bijvoorbeeld een zwembroek omdat je op zwemles zit, een foto van je huisdier, een puzzelstukje omdat je 
graag puzzelt. Hierna mag ieder kind hier in de klas over vertellen. 
 

2 
Fijn om iedereen weer uitgerust terug te zien in het nieuwe jaar! 
 
We hebben deze week blok 3 van De Vreedzame School (wij hebben oor voor elkaar) afgesloten. Een van 
de onderdelen van dit blok was de verteltas. Met alle drukke feestdagen hebben we deze verteltas 
verschoven naar de komende periode. Ieder kind komt een keer aan de beurt om de verteltas mee naar 
huis te krijgen. Hier mogen maximaal 5 dingen in gedaan worden die iets vertellen 
over het kind. Bijvoorbeeld een zwembroek omdat je op zwemles zit, een foto van 
 je huisdier, een puzzelstukje omdat je graag puzzelt. Hierna mag ieder kind hier in 
de klas over vertellen. 
 
Volgende week starten we met ons nieuwe thema: bouwen.  
 
Donderdag 30 januari gaan we met de groepen 2 op bezoek bij de bibliotheek in het kader van de 
Nationale Voorleesdagen. We gaan daar ‘op reis door prentenboekenland’. We zoeken voor beide groepen 
2 (groot)ouders die deze ochtend met ons mee willen naar de bibliotheek en hier een klein groepje willen 
begeleiden.  
Aanmelden kan voor groep 2a door een mail te sturen naar claar@obs-driespan.nl en voor groep 2b door 
een mail te sturen naar gabrielle@obs-driespan.nl.  
Groep 2a vertrekt om 08:45 uur en zal rond 10:00 uur weer op school zijn. Groep 2b vertrekt om 09:45 uur 
en zal rond 11:00 uur weer op school zijn.  
 

3  
We leren de au, ui, ei en de f. Leest u thuis met ons mee?   

 
We zijn begonnen met het automatiseren van de sommen t/m 10. Alle sommen zijn 
verdeeld in verschillende categorieën. In het supersnelle sommenboek mogen de  
kinderen de sommen horende bij een bepaalde categorie kleuren en daarna supersnel uitrekenen. 
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4  
Groep 4A is op zoek naar enthousiaste (groot)ouders die kunnen helpen  
met lessen uit de TechniekTorens! Deze lessen zullen op een aantal  
donderdagmiddagen van 14.30 – 15.30 uur gegeven worden.  
Aanmelden via: sandra@obs-driespan.nl. 
 
Na het kerstdiner is er een warmhoudplaatje achtergebleven. Wie mist er een warmhoudplaatje, deze ligt 
in groep 4A… 

5 
Fijn om iedereen weer te zien na de vakantie! 
We zijn allemaal uitgerust en dat is fijn! 
 
Voor Crea-middag sparen we sokken. Mocht u leuke gekleurde sokken hebben zijn 
ze zeer welkom. Wilt u deze inleveren bij juf Petra.  

6 
Dinsdag 18 februari gaat groep 6a braakballen pluizen bij Klein Profijt in Oud-Beijerland.  
Wij zijn nog op zoek naar ouders, opa’s en/ of oma’s die met ons mee kunnen rijden deze  
ochtend. 
We vertrekken om 8.45 uur van school en verwachten uiterlijk 11.30 uur weer op school 
terug te zijn.  
Als u mee wilt rijden, stuur dan een mailtje naar daisy@obs-driespan.nl Geef daarin ook 
het aantal kinderen aan dat mee kan rijden. Alvast bedankt namens de kinderen van 
groep 6a.  
 

7  

Na een vakantie van twee weken zijn we in 2020 weer hard aan het werk gegaan. 
Laat alle boekbesprekingen, spreekbeurten en toetsen maar komen… 
 
Deze week ontvangt u via de mail een overzicht met data van open dagen op de scholen 
voor voortgezet onderwijs.  

8                                    
Deze week ontvangt u via de mail een overzicht met data van open dagen op de scholen voor voortgezet 
onderwijs. 
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