
 

 SPANnenkoekendag                                                                                                     

SPANnenkoekendag 
Onze school heeft een pedagogische opdracht. Die opdracht is ruimer dan het aanbieden van leerstof 
alleen. Wij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot sociaal 
invoelend, autonoom en zelfverantwoordelijk deelnemer aan de samenleving.  
 
De letters in ons logo stralen onze pedagogische opdracht naar de kinderen uit: 
 
Vrijdag 20 maart a.s. zal een nieuwe traditie op Het Driespan zijn intrede doen. Het is dan: 
SPANnenkoekendag! 
Wij brengen dan onze pedagogische opdracht extra onder de aandacht van onze leerlingen en dat 
doen we onder het genot van een heerlijke (s)pannenkoek. 
Voor deze dag zijn wij op zoek naar ouders die thuis pannenkoeken willen bakken en deze ‘s 
ochtends op school willen afleveren. Uiteraard krijgt u van te voren alle ingredienten om een stapel 
heerlijke pannenkoeken te bakken. Na opgave krijgt u van ons bericht over wat er verder van u 
verwacht wordt. 
Bent u bereid om pannenkoeken te bakken? Stuur dan voor vrijdag 13 maart a.s. een mailtje naar juf 
Simone: simone.groeneveld@obs-driespan.nl  Alvast bedankt! 
 
Gevonden voorwerpen 
Hieronder ziet u een afbeelding van nieuwe gevonden voorwerpen. Deze vindt u in de bak met 
gevonden voorwerpen in de hal van onze school. Zit er iets van uw kind(eren) bij wilt  dit dan z.s.m. 
ophalen? 
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Rattenplaag omgeving Singel 
In de omgeving van de school, met name in en rondom De Singel wordt door de gemeente gesproken 
over een rattenplaag. Volgende week worden er biobakken geplaatst in opdracht van de gemeente 
Hoeksche Waard om deze plaag te bestrijden.  
Wij vragen u geen eenden te voeren, zodat er geen voedselresten achterblijven waar de ratten dol 
op zijn en extra aandacht te hebben voor het voorkomen van (zwerf)afval. 
Op Het Driespan zelf ondervinden wij geen hinder van de plaag, uiteraard willen wij dit graag zo 
houden, vandaar dat wij dit onder de aandacht brengen. 
 
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.  
 
Nieuws uit de groepen  

1  

De fietsendokter is bij ons langs geweest en heeft de karren en de fietsen  
onder handen genomen. Dit trok heel wat bekijks. We kunnen weer lekker  
over het plein rijden! 
 
 
 
Luca uit groep 1B heeft een zusje gekregen. Gefeliciteerd! 

2 
We hebben steeds pech met het weer op maandag! Hopelijk kunnen we vanaf volgende week weer iedere 
maandagmiddag naar de natuurspeeltuin. Denken jullie aan de laarzen? 
 
Kleuteruitspraak: ‘Oh leuk, gaan we klimmeren en klauteren bij de gym?’.  

 

En op de foto kunt u zien dat het zandbakseizoen weer is geopend! 
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3  
Ons rekenboek is alweer bijna uit. Op naar het nieuwe omdraaiboek. 
Verliefde harten staan nog steeds centraal in de klas. Dat zijn alle sommen 
die samen 10 zijn.  
We leren woorden schrijven met –eer, -oor en –eur. En we kunnen na deze 
week verkleinwoordjes lezen. 
 
 

4 
Nu het eerste schrijfboekje uit is, gaan de kinderen met pen schrijven! 
 
Het zou leuk zijn als alle kinderen uit groep 4A hun favoriete leesboek mee 
naar school nemen! 
 
Maandag 23 maart is er de mogelijkheid om even in de klas te komen 
kijken. Vanaf 15.15 uur bent u welkom! 
 

5 
We zijn weer fris begonnen na de vakantie!  
 
Het duurt nog even, maar voor groep 5a op 8 mei en groep 5b op 6 mei  
zoeken we ouders die ons kunnen helpen bij de fietslessen. Ook is het  
belangrijk dat de fietsen van de leerlingen dan in orde zijn en dat zij op die  
dag dan ook op de fiets naar school komen. 
Kunt en wilt u ons helpen mail dan naar petra@obs-driespan.nl of 
ben@obs-driespan.nl . 
 

6 
Nieuws uit groep 6b: 
Langzaam verandert onze klas in de lentesfeer. Hebben jullie al onze leuke eieren al gezien? De kinderen 
waren erg enthousiast bezig met het versieren.  
 
Vrijdag 6 maart gaan de laatste kinderen van onze groep koken,  
er zijn al heerlijke gerechten voorbijgekomen.  
 
Ook zijn we begonnen met de spreekbeurten, willen jullie de 
PowerPoints op tijd mailen naar: maruscha@obs-driespan.nl ? 
 
En… Denken jullie nog aan de tafeldiploma’s? 
 

7  

Op woensdag 11 maart is juf Kirsten weer terug op school na haar zwangerschapsverlof. Welkom terug! 
 
Op woensdag 18 maart is er het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8. Dit jaar wordt het weer 
georganiseerd bij FC Binnenmaas. Op donderdag 12 maart, vanaf 16.00 tot 16.45, is er een gelegenheid 
om een training bij te wonen. Verdere bijzonderheden, zoals teamindeling, aanvangstijden, enz., zal aan 
de kinderen worden meegegeven. 
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Op woensdag 18 maart gaan beide groepen 7 een boom planten in het kader  
van de Nationale boomfeestdag. We hebben hier echter wel begeleiders bij nodig, 
aangezien we in groepjes deze activiteit zullen gaan doen. Groep 7a wil graag 4 bege- 
leiders en groep 7b heeft er 3 nodig. We lopen naar de Grienden om 9.45 uur en zullen 
om 11. 15 uur weer terug zijn. 
Als u wilt helpen met de begeleiding dan kunt u dit aangeven bij juffrouw Lonneke,  
juffrouw Kirsten of meester Ferry.  
 

8                                    
Op dinsdag 10 maart gaan de leerlingen naar een theatervoorstelling over King  
Lear. De theatervoorstelling is in De Drie Lelies en begint om 9.30 uur. 
 
Op woensdag 18 maart is er het schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8. Dit 
 jaar wordt het weer georganiseerd bij FC Binnenmaas. Op donderdag 12 maart,  
vanaf 16.00 tot 16.45 uur, is er een gelegenheid om een training bij te wonen.  
Verderebijzonderheden, zoals teamindeling, aanvangstijden, enz., zal aan de  
kinderen worden meegegeven. 
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