
 

  

 

 

 
December… Bedankt allemaal!  
In de decembermaand staan er, naast het reguliere  
onderwijsaanbod, vaak extra activiteiten op het pro- 
gramma. Vaak allerlei leuke, mooie en ook leerzame 
activiteiten.  
Als we terugkijken op december 2019 kunnen  
we wel stellen dat we een fantastische maand hebben 
gehad. Wij willen graag iedereen bedanken die hier  
een bijdrage aan heeft geleverd. Bedankt!  
Wat hebben we het samen fijn en goed geregeld!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofdluiscontrole 
Op maandag 6 januari wordt er gecontroleerd op hoofdluis in de groepen 1, 2, 7 en 8. Op woensdag 
8 januari vindt er controle plaats in de groepen 3 t/m 6. 
 
Schoolvoetbal: 
In deze week kunnen de kinderen zich bij de leerkracht inschrijven voor het schoolvoetbal. Voor de 
groepen 7 en 8  wordt dit gehouden op woensdag 18 maart en voor de groepen 5 en 6 is dit op 
woensdagmiddag 1 april. Iedereen mag hier aan meedoen.  
 
Nieuws uit de groepen 

1  

Wij willen alle hulpouders bedanken voor hun hulp tijdens het kerstdiner en  
wensen iedereen fijne feestdagen en zien elkaar weer in het nieuwe jaar!  
 

2 
Meteen na de kerstvakantie komt de logopediste bij ons op school om alle  
kinderen uit de groepen 2 te screenen. U heeft hierover een brief ontvangen en 
een vragenlijst. Deze ingevulde lijst zijn wij graag zo snel mogelijk terug, wij mis-  
sen er nog een aantal.  
Na de kerstvakantie start Roan in groep 2a, welkom Roan! 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en tot in het nieuwe jaar! 
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3  
We beginnen na de vakantie met de kern waarin de laatste letters worden geleerd.  
Meer informatie over kern 6: zie bijlage in de mail bij deze weekbrief. Aan het eind van kern 6 vieren we 
dan ook een letterfeest en reiken we letterdiploma’s uit. Verdere informatie over het letterfeest volgt. 
 
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. 
 
Vanaf vrijdag 10 januari 2020 gaan we ook op vrijdag naar de gymzaal. Wilt u zorgen dat uw 
kind voortaan ook op vrijdag gymschoenen en gymkleding meeneemt naar school?! 

4  
De eerste week na de kerstvakantie staat er gekleed zwemmen op het programma. Graag uw kind de 
juiste kleding meegeven en een extra plastic tas waar de natte zwemspullen in gestopt kunnen worden. 
 
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. 
 
Wij hopen iedereen op 6 januari weer heelhuids, uitgerust en vol vakantieverhalen op school te zien!  

5 
De eerste week na de kerstvakantie staat er gekleed zwemmen op het programma. Graag uw kind de 
juiste kleding meegeven en een extra plastic tas waar de natte zwemspullen in gestopt kunnen worden. 
 
Verder wensen wij iedereen een hele fijne Kerst en een gelukkig nieuwjaar! 
We hopen iedereen weer gezond en wel op school te zien op maandag 6 januari 2020! 
 

6 
Voor groep 6B zijn er accounts aangemaakt om thuis extra spelling en rekenen te oefenen op de 
computer. De kinderen hebben uitleg gekregen hoe ze er moeten komen, de uitleg is terug te vinden on 
der het kopje ‘huiswerk’.  
 
De juffen van groep 6 wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot in 2020!!! 
 

7  

Het mailadres van juf Lonneke is Lonneke@obs-driespan.nl. Mailen naar meester Ferry via ferry@obs-
driespan.nl. 
 
Groep 7B is uitgenodigd om op donderdag 9 januari, van 10.45 uur tot 12.15 uur, langs te komen bij het 
Hoekschewaards Landschap. 
De kinderen gaan dan braakballen pluizen. Echt super leuk dus! 
Maar om hier te komen, hebben we uw hulp hard nodig. Wanneer u kan rijden, wilt u dan even een briefje 
met uw zoon/dochter meegeven? Vermeldt u hierop ook het aantal kinderen dat u kan vervoeren.  
Namens de kinderen van groep 7B: alvast bedankt! 
 
Wij willen alle hulpouders bedanken voor de goede hulp bij het kerstdiner. 
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8                                    
Wij hopen iedereen op 6 januari weer gezond en uitgerust op school te zien. Er wacht een drukke periode: 
Cito’s, scholenbezoek, open dagen en adviesgesprekken. 
Met elkaar gaan we er voor! 
 

  


