
 

  

 

 

 
Opbrengst Kika tijdens kerstfeest 
Tijdens het kerstfeest is geld opgehaald voor KIKA. Het totaalbedrag is bekend. 
Wij hebben € 876,15 opgehaald. Bedankt allemaal! 
 
Kerst; bedankt 
De kerstcommissie is bij elkaar geweest om te evalueren. Wij willen nogmaals iedereen 
bedanken voor hun inzet. Speciale dank gaat uit naar de ouderraad, 
Kwalitaria De Beuk, voor het bewaren van de frieten en het sponseren van de mayonaise, 
Frietkraam Good Times Event (Milroy de Geus), bedanken we voor het bakken van de friet, 
Autohandel Boers (Rinze Boers) en Boers Events (Danny Boers) voor het opzetten en gebruiken van 
de tenten en statafels, 
Shoeby, bedanken we voor het lenen van de paaltjes, 
Soos The Point, voor het lenen van de rode loper en 
Gemeente Binnenmaas voor het helpen van het ophangen van de wensen in de boom op het 
MaximaPlein. 
Bedankt! 
 
Top gedaan Thijmen! 
Beste ouders, leerkrachten en leerlingen, 
Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor jullie donatie voor mijn Run for KIKA  
actie.Afgelopen zondag 26 januari heb ik de 5km gerend voor Jip en alle andere zieke  
kinderen. Het was voor mij een hele speciale dag, een dag met een lach en een traan. 
Mede door jullie donaties is deze actie een waanzinnig succes geworden. 
Met trots wil ik het eindbedrag bekend maken van maar liefst € 3.377,50 !!!!! 
Omdat Jip zo'n kanjer is, vond ik dat hij ook zo'n mooie medaille heeft verdiend. 
Groetjes van Thijmen 
 
Muziekmeester Jago met deeltijdpensioen 
Per 1 maart zal muziekmeester Jago gaan genieten van zijn deeltijdpensioen. Dit betekent dat de 
muzieklessen van meester Jago dan zullen stoppen op Het Driespan. Het woord deeltijdpensioen zegt 
het al… Meester Jago stopt niet helemaal met werken en zal zijn werkzaamheden op andere scholen 
en voor Muziekschool Hoeksche Waard wel blijven voortzetten. Wij willen meester Jago alvast 
bedanken voor alle muzieklessen!  
 
Gevonden voorwerpen 
In een andere bijlage bij de mail van deze weekbrief vindt u foto’s van gevonden voorwerpen. Zit er 
iets van uw kind(eren) of van u bij? Wilt u dit dan alstublieft ophalen? Spullen die nog overblijven na 
1 maart zullen worden geschonken aan een goed doel. 
 
Schoolfotograaf 
Zet het vast in de agenda want …. maandag 30 en dinsdag 31 maart komt de schoolfotograaf bij ons 
op school. We hebben dit jaar voor een andere fotograaf gekozen: sgoolfotografie. (voor een 
impressie: www.sgoolfotografie.nl. Bij ons komen Sabine en Suzanne fotograferen).  
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Er zal op deze dagen tussen de middag en na schooltijd ook weer de mogelijkheid zijn om met broers 
en zussen op de foto te gaan die (nog) niet bij ons op school zitten. Verdere informatie volgt nog.  
 
 
Nieuws uit de groepen 

1  

Afgelopen dinsdag was mevrouw van Es in de klas met haar boekentas, het was 
weer geweldig! Kinderboekpromotie ten top!  
Volgende week donderdag en vrijdag gaan de groepen 1 en 2 naar het Dordrechts 
museum.  We gaan daar onder leiding van een museummedewerker op 
ontdekkingstocht met Karel de Kunstkikker…. 
We gaan lekker met de bus en zijn gewoon op tijd weer terug. Groep 1b gaat op 
donderdag en groep 1a op vrijdag. We  hebben er zin in!   

2 
Ook de groepen 2 hebben weer genoten van het voorlezen van mevrouw van Es. Zodra de 
kleuters haar zien, vragen ze al direct of ze hun favoriete boeken weer bij zich heeft. Heerlijk 
om te zien! De voorleesdagen zijn na deze dagen weer voorbij, maar wij blijven in de groepen 
gewoon doorgaan, u thuis toch ook?  
 
Volgende week donderdag en vrijdag gaan de groepen 1 en 2 naar het Dordrechts museum.  We gaan daar 
onder leiding van een museummedewerker op ontdekkingstocht met Karel de Kunstkikker…. 
We gaan lekker met de bus en zijn gewoon op tijd weer terug. Groep 2a gaat op donderdag en groep 2b op 
vrijdag. We zijn op zoek naar enthousiaste (groot) ouders die deze ochtend met ons mee willen naar het 
museum. Stuurt u een mailtje naar: claar@obs-driespan.nl (voor groep 2a) of gabrielle@obs-driespan.nl 
(voor groep 2b) 

3  
De juf heeft de boekpromotie voorgedaan. De kinderen zullen de map op dinsdag of donderdag 
mee krijgen. Wanneer je aan de beurt bent, blijft een verrassing. Dus begin nu alvast met lezen 
in je boek. 
 

4  
De kinderen van groep 4A vinden de techniekopdrachten op donderdagmiddag erg leuk! Gelukkig hebben 
we nog 1 week te gaan! 
 
De kinderen die mogen afzwemmen: veel succes! Mochten de ouders met de bus  
mee willen rijden: dat kan, maar geef het wel even aan de juf door.  
 

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.  
 
Nogmaals de oproep voor hulpouders tijdens zwemles. De intekenlijst hangt bij 
de klassendeur! 
 
Dinsdag 4 februari en vrijdag 7 februari 2020 mogen er een aantal kinderen afzwemmen. Zet hem op! 
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De Cito toetsen zijn voorbij. Vanaf maandag gaan we toetsen Blok 4 voor Rekenen. Oefenen jullie de tafels  
6 t/m 10? 
  

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 nog 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. 
 
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                                    
Vanaf maandag 3 februari starten de adviesgesprekken. 
 
In de maand februari zijn er nog een aantal Open Dagen bij het voortgezet onderwijs. 
Hieronder volgt een overzicht van de meest bekende scholen in de omgeving. 
 
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) 
 
 
 
Dat het bezoeken van proeflesjes niet alleen maar zitten is ………… 
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