
 

  

 

 

 
Stibat Batterijenton 
De batterijen zijn weer opgehaald voor recycling. Deze keer hebben we met elkaar 85,4 kilo bij elkaar 
gespaard!  De ton kan weer gevuld worden. Voor meer info…. www.stibat.nl  
 
Godsdienstlessen – Juf Ineke 
Juf Ineke, onze godsdienstjuf, is wegens ernstige ziekte van haar man voorlopig niet aanwezig. 
Hierdoor komen de godsdienstlessen voor onbepaalde tijd te vervallen. Wij wensen juf Ineke en haar 
gezin veel sterkte toe de komende tijd! 
 
Spreekavond 
De uitnodigingen voor de 10-minuten-gesprekken komen vrijdag 14 februari met de leerlingen mee 
naar huis. 
 
Leerlingenraad 
De leerlingen van de leerlingenraad hebben vergaderd op 7 februari. Binnenkort vindt u het verslag 
op onze website. 
 
Voorjaarsvakantie en continurooster 
De voorjaarsvakantie start op vrijdag 21 februari voor de leerlingen in groep 1 t/m 4 om 12.15 uur. 
De leerlingen in de groepen 5 t/m 8 hebben deze dag een continurooster en eten tussen de middag 
op school. Graag een lunchpakket mee. Voor deze groepen begint de vakantie om 14.15 uur. 
 
Nieuws uit de groepen 

1  

Wat een leuke ochtend hebben we in 
het museum gehad, voor herhaling 
vatbaar!  Ook de storm in het land gaf 
leven in de brouwerij! We hebben op ‘t 
plein gespeeld in en met de wind.  In 
groep 1a zijn weer nieuwe 
Driespannertjes begonnen met 

wennen: Honey, Marlin en Julian en in groep 1b komt Joëlle volgende week voor het eerst. We wensen al 
deze kinderen een fijne schooltijd toe.  Volgende week sluiten we het bouw-thema weer af en op vrijdag is 
het dan weer speelgoedochtend… graag spullen mee waar niet snel iets van kwijt raakt ;-)  
 

2 
Vorige week zijn de kleuters met de bus naar het 
Dordrechts museum geweest voor de kunstroute 
‘huisje, boompje, beestje’. Samen met Karel de 
kunstkikker hebben ze de schilderijen bewonderd en 
opdrachten gedaan. Het was heel leerzaam en vooral 
ook heel leuk! 
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Volgende week ronden we ons thema ‘bouwen’ af en gaan we genieten van een heerlijke 
voorjaarsvakantie. De laatste vrijdag vóór de vakantie is het weer speelgoedochtend. De kinderen mogen 
dan speelgoed van thuis meenemen. Tip: een spel waar je samen mee kunt spelen! 

3  
Maandag starten we alweer aan kern 8 van Veilig Leren Lezen. In de bijlage bij de  
weekbrief vindt u de ouderbrief waarin staat wat we deze kern gaan leren.  
 
Tijdens de rekenlessen oefenen we door met de sommen t/m 10. We maken kennis met de verliefde 
harten. Als 2 getallen samen 10 zijn, dan noemen we ze verliefde harten.  
 
De les van De Vreedzame School gaat over het leren herkennen van gevoelens bij een ander.  

4 
Afgelopen vrijdag hebben de groepen 4 een gastles gehad van de brandweer!  
Het was een leuke en leerzame les! 
 
 

5 
De voorstelling Eureka was een groot succes! De kinderen zaten aandachtig te kijken! 
 
Wij zoeken nog steeds (groot)ouders om te helpen tijdens zwemles. De intekenlijst hangt bij 
de klas. 
 
Er zijn al kinderen die hun tafeldiploma B hebben gehaald. Er komen steeds meer aanmeldingen.  
Blijf oefenen hoor! Tafels zijn belangrijk. Zeker nu ook de deeltafels om de hoek komen kijken. 
 
Met spelling zijn we volop bezig met de ou en au woorden. Ook de ch en cht komen aan bod, net als de 
verkleinwoorden. 

6 
Dinsdag 11 februari zijn de groepen 6 naar de theatervoorstelling van ‘Eureka’ geweest. Het ging over een 
meisje dat heel erg werd beschermd voor allerlei gevaren. Haar vader bedacht hiervoor uitvindingen maar 
of deze nou zo handig waren… Het was een erg leuke voorstelling.   
 
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  

Op donderdag 13 februari kregen de leerlingen van de groepen 7 een gastles van de  
brandweer. 
 
Leuk en leerzaam!    
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8                                    
Tijdens het pré vwo kregen we veel leerzame lessen. En het was 
een leuke ervaring. Je leert hoe het is op de middelbare school. 
Ons favoriete vak was Science. Tijdens de uitreiking was het heel 
gezellig. Alle leraren feliciteerden ons. Het was leuk dat we een 
diploma kregen. We kregen ons diploma bijna als laatste, maar 
dat maakte ons niet uit. Zelf hebben wij niet voor het Hoeksch 
Lyceum gekozen, maar het is zeker een leuke school. Groetjes 
Julia en Sanne.  
 
 

 


