
 

 SPANnenkoekendag                                                                                                     

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van Het Driespan, 

De afgelopen week zijn meerdere mails uitgegaan met informatie over  
o.a. noodopvang van leerlingen van ouders met vitale/cruciale beroepen  
en ‘thuiswerken’. 
 
Op maandag 16 en dinsdag 17 maart hebben wij voor de eerste week dat  
onze school gesloten was gezorgd dat er taken waren voor onze leerlingen 
waar leerlingen thuis aan konden werken. Wij gaven toen aan dat we bezig 
waren om voor de komende weken een en ander te regelen om ‘thuis- 
werken’ meer vorm te geven. 
 
De afgelopen week is het Driespanteam aan het werk geweest om dit voor elkaar te krijgen. Hierover 
heeft u van de leerkracht(en) een mail ontvangen. (Misschien wel meerdere mails zelfs). We komen 
hier en daar nog wel eens wat inlogproblemen tegen en zijn er soms nog wat vragen, maar over het 
algemeen is het grotendeels gelukt voor iedere leerling.  
 
Belangrijk om te weten naast de informatie die u reeds ontvangen heeft of nog gaat ontvangen van 
de leerkracht(en): 
 

- Omdat veel zaken per leerjaar of voor de onder,- midden,- of bovenbouw zijn geregeld zal de 
communicatie zoveel mogelijk via de leerkracht(en) van uw kind(eren) verlopen. 

 
- Wanneer u een vraag heeft of iets wilt delen stuur dan een e-mail naar de leerkracht van uw 

kind. Mail bij meerdere leerkrachten voor één groep beide leerkrachten. Wij streven ernaar 
de vraag via de mail (en wanneer nodig telefonisch) zo snel mogelijk te beantwoorden.  

 
- Heeft u specifieke vragen op het gebied van ICT kunt u mailen naar juf Jenneke 

jenneke.oude@obs-driespan.nl of meester ferry ferry.lier@obs-driespan.nl . 
 
Uiteraard doen we allemaal wat we kunnen en begrijpen we dat er van u ook het nodige gevraagd 
wordt. Wij zullen er alles aan doen om dit met elkaar op te lossen. Hartelijk dank voor het begrip, 
de fijne samenwerking en uw inzet! 
 
 
Bericht van onze facebookpagina www.facebook.com/obshetdriespan: 

“Wij mogen veel berichten ontvangen met complimenten… Maar 

 ónze complimenten zijn er ook voor onze leerlingen en ouders/ 

begeleiders die het thuiswerken heel goed oppakken zoals je kunt 

 zien. Toppers zijn jullie!” 
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