
 

  

 

 

 
10 minutengesprekken 
In de week van 17 februari waren er 10 minutengesprekken op Het Driespan. In groep 5 t/m 8 
waren niet alleen de ouders, maar ook de leerlingen (het gaat tenslotte om hen) uitgenodigd.  
Dit leverde veel fijne gesprekken op. Wij kregen veel positieve reacties van leerlingen, ouders 
en leerkrachten. Fijn dat iedereen er was! 
  
Hoofdluiscontrole  
Op maandag 2 maart is er hoofdluiscontrole in de groepen 4, 6, 7, 7/8, en 8. 
Op woensdag 4 maart is er hoofdluiscontrole in de groepen 1,2,3 en 5. 
Wilt u er op toezien dat leerlingen bijvoorbeeld niet al te veel gel, vlechtwerken, e.d. in het  
haar hebben. 
Tevens zijn wij nog op zoek naar vaders en/of moeders die ons kunnen helpen bij de controle op 
hoofdluis na iedere schoolvakantie. Wilt en kunt u ons helpen: stuur dan een mailtje naar kitty@obs-
driespan.nl.  
 
Schoolfotograaf 
Zoals al eerder vermeld in de weekbrief, komt er dit jaar een nieuwe schoolfotograaf bij ons 
op school: sgoolfotografie. (www.sgoolfotografie.nl). De schoolfoto’s worden op maandag 30 
en dinsdag 31 maart gemaakt.  
Op maandag 30 maart worden de kinderen van de groepen 1a, 1b, 2a, 2b, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b op de 
foto gezet.  
Op dinsdag 31 maart worden de kinderen van de groepen 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a op de foto gezet.  
Verdere bijzonderheden: 

- Broers en zussen die al op school zitten, worden op dinsdagmiddag 31 maart samen op de 
foto gezet. U hoeft hiervoor niks te doen, ze worden zelf uit de groepen gehaald.  

- Als u het leuk vindt dat er een foto gemaakt wordt met een broertje of zusje dat nog niet op 
school zit, kan dit alleen via inschrijving. Van maandag 2 maart t/m woensdag 11 maart 
zullen er inschrijflijsten hangen op de kasten bij de bakken van de overblijf (in de centrale 
hal).  

- De groepen 4a en 4b gaan dinsdag 31 maart niet zwemmen. De zwemles van groep 5a op 
dinsdag 31 maart gaat wel gewoon door (we zorgen dat de kinderen uit deze groep als eerste 
met hun broer of zus op de foto gaan).  

- De groepen 7a en 7b gaan op maandag 30 maart niet gymmen.  
 
Hoeksche School info 
In een andere bijlage bij de mail van deze weekbrief vindt u een nieuwe uitgave van De Hoeksche 
School info met hierin informatie over scholen voor openbaar en voortgezet in de Hoeksche Waard. 
Deze is ook te vinden op onze website www.obs-driespan.nl . 
 
Expositie… resultaat van een workshop fotografie 
Na de voorjaarsvakantie is er een bijzondere expositie… In de ‘nieuwe’ kasten zullen op verschillende 
plaatsen foto’s te zien zijn die gemaakt zijn tijdens een workshop fotografie door de leerlingen van 
groep 7 en 8. Neem gerust een kijkje…  
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Nieuws uit de groepen 

1  

Deze week sluiten wij het thema bouwen af. De kinderen hebben veel geleerd over huizen bouwen en 
alles wat daarbij komt kijken. Zowel de binnen- als de buitenkant van het huis is besproken, we hebben 
torens en gebouwen gebouwd in de verschillende hoeken, flatgebouwen 
geknutseld en nog heel veel meer.  
Na de vakantie komt Veerle wennen in groep 1B. Wij wensen haar een fijne 
tijd toe op Het Driespan! 
Verder wensen wij iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe en hopelijk zien 
we iedereen daarna weer uitgerust terug!  

2 
Wij hebben het thema bouwen deze week afgesloten. In groep 2a is nog hard gewerkt 
in de werkplaats aan echte timmerwerkjes: een bouwtekening maken en hierna zelf 
aan de slag met hout en gereedschap.  
 
Hebben jullie al gezien dat in de tuintjes voor de klassen de bloemen uit de bolletjes 
tevoorschijn komen? De kinderen vinden het prachtig om te zien dat de bolletjes die 
ze zelf geplant hebben eind vorig jaar nu gaan groeien! Er zitten er nog veel meer in de 
grond, vandaar de vraag aan u niet in de tuintjes te staan bij het zwaaien. Bedankt! 
Nu gaan we genieten van een fijne voorjaarsvakantie en hopelijk zien we erna 
iedereen weer uitgerust terug! 

3  
De kinderen krijgen voor de vakantie een leesbingo mee om het lezen thuis te stimuleren. Als deze na de 
vakantie vol is, mag er een kleinigheidje gegrabbeld worden. 
 
Denkt u er nog aan om ook op vrijdag gymspullen mee te geven?  
 
We wensen iedereen een hele fijne vakantie! 

4 
Groep 4A heeft de afgelopen periode vol toetsen afgesloten met zelfbedachte activiteiten, zoals stopdans, 
just dance, filmpje kijken en extra buitenspelen!  
 
Wij hopen iedereen na een heerlijke vakantie weer vol energie op school terug te zien! 
 

5 
Na hard werken zijn we met z’n allen toe aan een heerlijke week vakantie! Of je nu weg gaat of thuis 
blijft…. een ding is belangrijk: Lekker uitrusten! 
 
In de vakantie kun je alvast nadenken over welk leesboek je een boekbespreking zou willen houden. 
Na de vakantie gaan we eerst uitvoerig bespreken wat een boekbespreking is en hoe je je kunt 
voorbereiden. Daarna hangen we een lijst op waar je je op in kunt schrijven.  
 
Nogmaals het verzoek om in te schrijven als hulpouder bij zwemles! Ook opa’s en oma’s zijn van harte 
welkom! 
 
En mocht je je vervelen in de vakantie? Lekker oefenen met de tafels! 
 



6 
Op www.obs-driespan.nl staat bij het kopje huiswerk van groep 6b een aantal links om thuis extra spelling 
en rekenen te oefenen. De lijsten zijn weer up to date. Veel plezier met oefenen! 
 
Na de vakantie willen we weer gaan knallen met het halen van de tafeldiploma’s.  
Je kunt een afspraak maken met de juffen. 
 

7  

Na de vakantie hangt de lijst in de klas om de spreekbeurten in te plannen. Gaan jullie in de vakantie op 
zoek naar informatie? Hierbij nog even de afspraken op een rij. 
De spreekbeurt moet zaakvak gerelateerd zijn en bevat de volgende onderdelen in een Powerpoint 
1.Uitleg keuze  
2.Inhoudsopgave  
3.Afsluiting (klas stelt vragen en kind stelt vragen aan de klas)  
4.Gebruik kernwoorden  
5. Duur: 5-10 min 
Veel succes en geniet van je vakantie!     

 

8                                    
Op woensdag 19 februari kwam Ankie bij ons op school langs. Zij heeft een publieksprijs gewonnen met 
een kunstwerk, een bruidsjurk met ruimtelijke figuren. In het gemeentehuis van Oud-Beijerland is een 
expositie van haar werk. Zo’n expositie wordt altijd feestelijk geopend en dat vond dus bij ons op school 
plaats. De kinderen hebben een indruk gekregen van de kunstwerken die er hangen en ze weten nu nog 
iets meer over de “Kunstbus”. Om het feestje compleet te maken, kregen de kinderen een gezonde 
traktatie. 

            
Denkt u nog aan het inleveren van de inschrijfformulieren, kopie van het identiteitsbewijs en de 
toestemmingsverklaring? Wij ontvangen deze papieren graag uiterlijk maandag 2 maart. 
 

 


