
 

  

 

 

 
 
Hoofdluiscontrole 
Op woensdag 22 januari is er een (her)controle op hoofdluis. Wilt u hier rekening mee houden en 
geen vlechten maken in het haar en geen gel gebruiken. 
 
OR vergadering 
Op donderdagavond vanaf 19.30 uur vergadert de ouderraad. 
 
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. Doen jullie thuis ook 

mee met de voorleesdagen? (Boeken)tips zijn te vinden op de website 

www.nationalevoorleesdagen.nl  

Schoolvoetbal  
Voor het schoolvoetbal hebben zich 115 kinderen opgegeven. Daarom zijn er 14 teams ingeschreven; 
8 teams voor de groepen 5 en 6 en 6 teams voor de groepen 7 en 8. Wij houden u op de hoogte. 
 
 
Nieuws uit de groepen 
 

1  

Het thema ‘bouwen’ is gestart en het gaat op dit moment vooral over het bouwen van huizen en wat we 
daarvoor nodig hebben. De kinderen mogen iets meenemen naar school wat te maken heeft met het 
thema, zoals (speelgoed) gereedschappen, veiligheidshelmen, graafmachines, hijskranen, bulldozers etc.  
 
De letter die wij bij het thema bouwen aan gaan bieden is de letter M. De kinderen mogen hiervoor een 
voorwerp mee naar school nemen die met de M begint.  
 
In groep 1A is Chiazza grote zus geworden; wij wensen haar veel plezier met haar  
broertje!  
 
In groep 1B is Enzo aan het wennen. Wij wensen hem een fijne tijd toe op “Het Driespan”!  
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2 
Het nieuwe thema ‘bouwen’ is gestart en het gaat nu vooral over het bouwen van 
een huis, ons huis! Het zou leuk zijn als alle kinderen twee foto’s kunnen mailen 
naar de groepsleerkracht: een foto van hun huis en een foto van hun 
huisnummer. Doet u mee? 
 
 
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  
Volgende week gaan we weer veel lezen bij de juf. Ze mogen laten horen hoeveel woorden ze in 1 minuut 
kunnen lezen.  
 
We sluiten kern 6 af, wat betekent dat uw kind nu alle letters heeft geleerd.  
Dit moment laten we niet zomaar voorbij gaan en daarom vieren we vrijdag 24 januari een gezellig 
letterfeestje met de kinderen in de klas. Zullen alle kinderen een letterdiploma krijgen? 
De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen en ook geen gymspullen. 
 
Met rekenen maken we de citotoets.  
 
Er zijn nog enkele kinderen die hun rapport moeten inleveren. Denkt u hieraan?  
 

4  
Afgelopen dinsdag heeft een aantal kinderen een brief van het zwembad meegekregen. Hierin staat dat 
deze kinderen diploma mogen zwemmen tijdens de reguliere zwemtijd. Doe je best! 
Wanneer uw kind nog niet mag afzwemmen, heeft hij of zij te horen gekregen op welke onderdelen er nog 
geoefend moet worden. 
 
Op donderdag 23 januari is ervoor de beide groepen 4 een kijkmoment op De Schelp! Vanaf 15.15 uur 
bent u van harte welkom om even in de klassen te komen kijken (en kennis te maken met juf Esmeralda 
Schröter).  
De (groot)ouders die zich hebben opgegeven voor het helpen bij de TechniekTorens, krijgen binnenkort 
meer informatie van juf Sandra.  
 

5 
Woensdag zijn we gestart met CITO! De komende 3 weken zijn we daar nog volop mee bezig. 
 
Er zijn al kinderen die hun tafeldiploma B hebben gehaald! We hopen dat er meer kinderen zijn die zich 
binnenkort gaan melden bij de juf of meester! Zet hem op met oefenen! Belangrijk nu ook de deeltafels 
steeds vaker voor gaan komen. 
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Afgelopen dinsdag heeft een aantal kinderen uit groep 5A een brief van het zwembad meegekregen. 
Hierin staat dat deze kinderen diploma mogen zwemmen tijdens de reguliere zwemtijd. Doe je best! 
Wanneer uw kind nog niet mag afzwemmen, heeft hij of zij te horen gekregen op welke onderdelen er nog 
geoefend moet worden. Voor groep 5b geldt bovenstaande ook, maar dat weten we pas vrijdag nadat de 
weekbrief al verzonden is. 
 
  

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  

De maanden januari en februari staan in het teken van Open Dagen bij het voortgezet onderwijs. 
Hieronder volgt een overzicht van de meest bekende scholen in de omgeving. 
 
Vrijdag 24 januari      Open Dag Dalton Lyceum Barendrecht   van 15.30 uur tot 20.30 uur 
 
Zaterdag 25 januari    Open Dag Wellant College Klaaswaal   van 10.00 uur tot 14.00 uur 
 
Vrijdag 31 januari     Open Huis Actief College     van 19.00 uur tot 21.30 uur 
 
Vrijdag 7 februari     Open Huis Hoeksch Lyceum    van 19.00 tot 21.00 uur 
 
Woensdag 12 februari   Informatie-avond Ons Onderwijs op de Willem van Oranje. 
Dit is een informatie-avond voor ouders over o.a. tweetalig onderwijs, beta-vakken, etc. 
Voor deze avond moeten ouders zich inschrijven. Dat kan via de website van de Willem van Oranje 
(www.dewillem.nl) 
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