
 

  

 

 

 
 
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. 
 
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 via claar@obs-driespan.nl  
 
Halen en brengen – verkeerssituatie 
De afgelopen periode zijn er door de gemeente wijzigingen aangebracht aan de verkeerssituatie aan 
De Singel. Er zijn onder andere extra parkeervakken gemaakt en er is een zebrapad aangelegd. Niet 
alle wijzigingen worden als een grote vooruitgang ervaren. De ruimte blijft beperkt en de situatie 
vraagt nog altijd om extra alert te zijn tijdens het halen en brengen van uw kind(eren). Uiteraard 
vinden wij de veiligheid rondom onze school belangrijk en vragen u dan ook hier rekening mee te 
houden.  
 
Leerlingen van groep 5 t/m 8 ook mee naar spreekavond 
Op donderdag 20 februari is onze spreekavond. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging hiervoor. 
Veranderd is dat onze leerlingen van groep 5 t/m 8 ook bij dit gesprek aanwezig mogen zijn. 
Leerlingen voelen zich beter wanneer zij ervaren dat ouders en leerkrachten met elkaar 
samenwerken en zo betrekken wij onze leerlingen meer bij het eigen leerproces.  
 
Rapport 
Op vrijdag 14 februari krijgen alle leerlingen het rapport mee naar huis. 
 
Nieuws uit de groepen 

1  

De kinderen hebben genoten van het museumbezoek afgelopen donderdag en vrijdag. Ouders die hebben 
geholpen met een groepje begeleiden in het museum: bedankt daarvoor!  
Komende week zijn wij nog bezig met het thema “bouwen”.   
Mocht u nog boeken of materialen hebben die met dit thema te maken hebben, graag!  
 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen een keertje dansles gehad i.p.v. gymles omdat juf Bernice 
verhinderd was. De kinderen hebben ervan genoten. In groep 1a zijn Julian en Marlin aan het wennen. Wij 
wensen hen een fijne tijd toe op Het Driespan!  
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2 
De kinderen hebben genoten van het bibliotheekbezoek vorige week! Ze gingen ‘op reis door 
prentenboekenland’. We willen alle vaders, moeders, opa’s en oma’s die meegegaan zijn en boeken 
voorgelezen hebben hartelijk bedanken! 
 
Onze gymjuf Bernice was afgelopen dinsdag een keer verhinderd. De kinderen hebben 
toen dansles gekregen van juf Lisa. Dat was ook eens leuk om te doen! 
 
Verder zijn we nog druk bezig met ons thema bouwen en bieden we deze week de letter b aan.  
We hebben nog niet van iedereen een foto van het huis en huisnummer. Leuk als u dit nog naar ons kunt 
mailen! 

3  
Volgende week maken we kern 7 af. De kinderen mogen weer bij de juf laten horen hoe vlot ze kunnen 
lezen. Verder herhalen we sch en ng.  
 
Met rekenen starten we met een nieuw blok. We gaan aan de slag met getallen 
 t/m 60, getallenlijn invullen en aanvullen tot 10. Bijvoorbeeld 4+… =10 of 5+…=10.  
 
We hebben met de Vreedzame School een afkoelplek gemaakt met elkaar. Deze gebruiken we als we boos 
zijn en willen afkoelen. 

4 
Op de zwemlijst van groep 4A zijn nog wat gaten, o.a. op 11 februari. Wie kan er met ons mee?  
 
Afgelopen dinsdag hebben een paar kinderen hun zwemdiploma behaald! Knap hoor! 

5 
Dinsdag 11 februari 2020 gaan de groepen 5 met de bus naar een voorstelling, genaamd  
Eureka. Deze voorstelling vindt ’s morgens onder schooltijd plaats van 10:00 tot 11:30 uur 
op “Het Anker” in Heinenoord.  
 
De eerste tafeldiploma’s zijn inmiddels behaald. Oefent iedereen de tafels zodat we met 
zijn allen succes kunnen vieren? 
 
De zwemlijsten hebben nog vrije plaatsen. Zijn er nog ouders die mee kunnen om de kinderen te 
begeleiden bij de zwemles? Vul de lijsten in die bij de klassen ophangen. 

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?! 
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De maanden januari en februari staan in het teken van Open Dagen bij het voortgezet onderwijs. 
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                                    
Komende week wordt een “spannende” week voor de kinderen, want dan krijgen ze te horen wat hun 
advies is. Op dinsdag 11 en donderdag 13 februari zijn de gesprekken. Als het goed is, heeft uw kind het 
briefje met de juiste tijd mee naar huis genomen. 
 
Een aantal kinderen heeft het adviesgesprek al afgelopen maandag gehad. Wilt u zorgen dat de 
toestemmingsverklaring, het inschrijfformulier en een kopie van het identiteitsbewijs uiterlijk maandag 17 
februari is ingeleverd bij de groepsleerkracht. 
 
In de maand februari zijn er nog enkele Open Dagen bij het voortgezet onderwijs. 
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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