
 

 SPANnenkoekendag                                                                                                     

Onderwijs op afstand 
In de afgelopen week is officieel bekend gemaakt dat de scholen ook na 6 april gesloten zullen 
blijven. 
In de vorige weekbrief gaven wij aan dat wij de volgende stappen willen nemen om ons onderwijs op 
afstand zo goed mogelijk te laten verlopen. O.a. instructie bij de leerstof, feedback geven aan onze 
leerlingen en contactmomenten stonden de afgelopen week op de agenda. Over het aanbod van de 
leerstof, de instructie en contactmomenten zullen de leerkrachten u informeren. 
 
Omdat wij het contact met de leerlingen erg belangrijk vinden, starten wij in de week van 6 april in 
de groepen 3 t/m 8 ook met het werken met Microsoft teams. Dit is een online programma waarbij 
er ook een (groeps)chat kan plaatsvinden met videobellen. De laatste voorbereidingen zullen 
hiervoor worden getroffen en in sommige groepen is al geoefend. Maandag ontvangt u een mail met 
meer informatie en een handleiding hoe hier vanuit huis mee gewerkt kan worden en op welke 
momenten dit zal plaatsvinden. 
 
Ook deze week willen wij iedereen weer bedanken voor alle leuke foto’s van het thuiswerken, 
positieve berichten, tekeningen, kaartjes en andere attenties. Fijn dat we dit met elkaar zo oppakken! 
 
Mooie initiatieven voor de ouderen in Puttershoek 
Paascreatie FC Binnenmaas in samenwerking met Stichting Kunstbus 
In een andere bijlage in de mail bij deze weekbrief vindt u een flyer van een initiatief van FC 
Binnenmaas om in samenwerking met Stichting Kunstbus de ouderen in Puttershoek een steuntje in 
de rug te geven in deze periode. Wat een mooi initiatief! 
 
Tekenwedstrijd voor ouderen By Denver 
By Denver in Puttershoek bedacht een mooi initiatief voor de ouderen die noodgedwongen thuis 
moeten blijven. De tekenwedstrijd zou duren t/m 6 april, maar de actie wordt verlengd tot 20 april.  
Meer informatie vindt u in een andere bijlage in de mail van deze weekbrief. 
 
 
Boodschap van Het Driespan 
Alle meesters en juffen van Het Driespan hebben een belangrijke boodschap voor onze leerlingen en 
hun ouders. Deze boodschap kunt u zien als u op een van onderstaande links klikt. 
 
https://www.obs-driespan.nl/media/boodschap-van-obs-het-driespan om te bekijken op onze 
website. 
 
https://www.facebook.com/obshetdriespan/videos/2889709337762523/ om te bekijken op onze 
facebookpagina. 
 
Wilgentent  
Sommige dingen gaan ‘gewoon door’… Weliswaar konden onze leerlingen niet helpen 
dit keer, maar de wilgentent op het plein is weer mooi gesnoeid. Bedankt Gaëlle!  
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