
 

  

 

 

 
Citotoetsen  
In de afgelopen weken hebben de leerlingen Citotoetsen van technisch lezen, begrijpend lezen en 
rekenen gemaakt. Komende week staat de Cito-spelling nog op het programma. 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 zijn deze dagen feestelijk gestart met een 

voorleesontbijtje afgelopen woensdag. Lekker in pyjama en onder 

het genot van een kleine ontbijtversnapering genoten de kinderen 

van opa’s en oma’s die kwamen voorlezen. Bedankt opa’s en oma’s, 

het was een succes! 

Doen jullie thuis ook mee met de voorleesdagen? (Boeken)tips zijn te vinden op de website 
www.nationalevoorleesdagen.nl  
 
Ouders voor schoolfruit 
We zijn op zoek naar ouders die maximaal één keer per week willen helpen met het snijden en het 
verdelen van het schoolfruit. Het schoolfruit wordt op dinsdagochtend geleverd voor de woensdag , 
de donderdag en de vrijdag. De vrijdag ervoor weten wij wat we de week erna krijgen. Snijplanken, 
messen, etc. zijn op school aanwezig.  
Het moet dus woensdagochtend, donderdagochtend  of vrijdagochtend gesneden worden. Wie kan 
ons helpen? 
Opgeven of voor meer informatie bij claar@obs-driespan.nl 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2020-2021 voor primair en voortgezet onderwijs 
Hieronder het vakantierooster voor volgend schooljaar. Binnenkort vindt u deze ook op onze website 

  

Herfstvakantie Zaterdag     17-10-2020  t/m zondag    25-10-2020  

Kerstvakantie Zaterdag     19-12-2020  t/m zondag    03-01-2021 

Voorjaarsvakantie Zaterdag     20-02-2021  t/m zondag    28-02-2021 

Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag        02-04-2021  t/m maandag 05-04-2021 

Meivakantie Zaterdag     24-04-2021  t/m zondag    09-05-2021 

Hemelvaart Donderdag 13-05-2021  t/m zondag    16-05-2021 

Pinksteren Maandag    24-05-2021 

Zomervakantie Zaterdag     17-07-2021  t/m zondag    29-08-2021 

 de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars-  en zomervakantie zijn conform het 
vakantieschema 2020-2021 van het Ministerie van OCW. 

 de vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk. 

 over eventuele studiedagen op Het Driespan wordt u later geïnformeerd. 
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26 januari is het zover… Wij wensen Thijmen veel succes! 
 
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  
    
 
Nieuws uit de groepen 

1  

Wat een enthousiaste kinderen met dit thema 
over bouwen! We hebben al veel bekeken en 
gesproken over het bouwen van een huis. In de 
gang is er een bouwhoek waar kinderen hun 
bouwwerk ook kunnen tekenen in een 
bouwtekening; er komen mooie ontwerpen langs. 
Ook hebben we huizen gemaakt van stroken en / 
of vouwblaadjes en goed gekeken naar de 

verschillende vormen.    
Volgende week komt mevrouw Van Es weer voorlezen. Ze heeft altijd een hele 
GROTE boekentas bij zich….wat zal er deze keer weer allemaal uitkomen aan 
boeken? We gaan het zien!  
 

2 
Wat een mooi thema: het bouwen van een huis! We hebben al veel 
geleerd over hoe een huis gebouwd wordt en welke bouwvakkers 
daarvoor nodig zijn. Maandag zijn we dit met eigen ogen gaan bekijken. 
Naast de Albert Heijn worden huizen gebouwd en toen wij gingen 
kijken, waren ze druk met zagen en meten. Er was een bouwvakker aan 
het meten met een waterpas en toen we vroegen hoe dat ook alweer 
heet, wist een meisje het: een zwempas! 
Het zou leuk zijn als u nog een foto kunt sturen van het huis en 
huisnummer van uw kind.  

 
Ook zijn we in onze groepen natuurlijk veel aan het voorlezen in het kader van de Nationale 
Voorleesdagen. Donderdag 28 januari komt mevrouw Van Es weer voorlezen. We kijken ernaar uit! 
En op donderdag 30 januari gaan we met de groepen 2 op bezoek bij de bibliotheek. We gaan daar ‘op reis 
door prentenboekenland’. 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.  
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3  
We hebben alle letters geleerd. Maar we zijn nog niet klaar met leren lezen. We starten volgende week 
met kern 7. Informatie over kern 7 vindt u in de bijlage ‘Groep 3 Kern 7 Veilig leren lezen’.  
 
Ook gaan we een start maken met een boekpromotie. De juf zal het volgende week 
voordoen. Wat boekpromotie precies inhoudt vindt u in de bijlage ‘Groep 3 boekpromotie’.  
 
Met rekenen zijn we hard aan het oefenen met geldrekenen, splitsen en sommen t/m 10 te maken.  
We gaan werken in ons derde schrijfschrift. Hier gaan we aan elkaar leren schrijven. 
 

4  
Juf Esmeralda Schröter is gestart in groep 4B, juf Marja komt vast nog eens gedag zeggen. 
 
Heeft u thuis nog oude kranten? Wij kunnen ze goed gebruiken. Wilt u deze inleveren bij de leerkrachten 
van uw kind(eren). 
 
Het bowlfeestje ter gelegenheid van het afscheid van juf Sabrina was een succes! 
 

5 
Dinsdag 11 februari 2020 gaan de groepen 5 met de bus naar een voorstelling genaamd Eureka. Deze 
voorstelling vindt plaats ’s morgens onder schooltijd van 10:00 tot 11:30 uur Op “Het Anker” in 
Heinenoord.  
 
Graag willen we hulp aan ouders vragen om mee te gaan naar zwemles. De lijst om in te schrijven hangt bij 
de groep.  
 
Aanstaande vrijdag starten we weer met de Creamiddag. We hebben er zin in! 
Even ontspannen na de CITO is fijn! 
  

6 
Dinsdag 11 februari gaan de groepen 6 naar een voorstelling van Eureka. Beide groepen 6 vertrekken om 
13.00 uur met de bus. We eten tussen de middag op school, zodat we om 12.45 uur richting de bus 
kunnen lopen. 
 
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 ons 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 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. 
 
Denken jullie aan de tafeldiploma’s?!  
 

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. 
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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) 
  

8                                    
Op dinsdagmiddag 28 januari volgen alle leerlingen van groep 8 proeflessen. Een aantal kinderen heeft 
zich ingeschreven voor de proeflessen van het Actief College. Deze kinderen hebben ondertussen een brief 
met informatie meegekregen (11.30 uur naar huis – 12.20 uur aanwezig op Actief – 15.15 uur lessen klaar).  
De rest van de groep volgt proeflessen op het Hoeksch Lyceum. Wij worden om 11.45 uur opgehaald met 
een bus. De kinderen moeten lunchpakket en gymkleding meenemen. 
De kinderen komen tussen de middag niet naar huis. Denkt u er aan om de overblijf af te zeggen? 
Om 15.30 uur stappen wij weer in de bus terug naar school. Uw kind zal dus later thuiskomen dan u 
gewend bent.  
 
Binnenkort krijgt u de uitnodiging voor de adviesgesprekken. 
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