
 

 SPANnenkoekendag                                                                                                     

Schoolreizen en kamp groep 8 
Donderdag 14 mei zouden we met de groepen 1 t/m 7 weer gezellig op schoolreis gaan. Parken 
waren gereserveerd, bussen besteld maar we hebben natuurlijk niet gerekend op de situatie waarin 
heel het land momenteel zit. Welke maatregelen de regering gaat nemen, is op dit moment nog 
volledig onbekend maar wij vinden 14 mei sowieso te vroeg om zo’n massaal evenement te  
plannen. Dus helaas hebben we de schoolreis af moeten blazen. Wel kijken we natuurlijk al  
verder en we zijn momenteel aan het bedenken hoe we deze grote tegenvaller voor de kinderen 
op een ander moment weer goed kunnen maken.  
Ook het geplande kamp voor groep 8 hebben we helaas moeten annuleren. De juffen en meester zijn 
momenteel in contact met de accommodatie om te kijken of kamp eventueel verzet kan worden. 
Lukt dit niet, dan zal er hard gedacht gaan worden over een alternatief.  
We houden u op de hoogte!  
 
Onderwijs op afstand 
Voorlopig blijven de scholen tot 28 april dicht. Zoals is aangekondigd, zal een week  
eerder meer duidelijk worden over de genomen maatregelen in het land vanwege  
het coronavirus. Wij horen dan ook of onze school weer open kan gaan of nog 
langer gesloten blijft. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en 
zullen u per mail informeren wanneer er meer bekend is. 
 
Vakantiepakketje voor de meivakantie 
Omdat er door onze regering is opgeroepen geen vakantieplannen te maken in de  
meivakantie en iedereen zoveel mogelijk thuis dient te blijven, zorgen de leerkrach- 
ten voor een online vakantiepakketje. Anders dan werk uit het vaste onderwijs- 
programma zullen hier leerzame, leuke, extra activiteiten en suggesties worden  
gedaan waar leerlingen in de meivakantie mee aan de slag kunnen gaan. In de  
meivakantie zijn er geen instructies en contactmomenten.  
 
Gymmateriaal  
Bij de heropening na de renovatie van de Kees Verkerkhal kregen de basisscholen in 
Puttershoek een cheque van aannemingsbedrijf Van Driel. Met deze cheque konden 
gymmaterialen worden besteld waar alle basisschoolleerlingen gebruik van kunnen 
maken tijdens de gymlessen. 
De materialen zijn deze week binnengekomen. Wanneer de scholen weer opengaan, 
is er dus nog meer materiaal waar we lekker mee kunnen bewegen tijdens de  
gymlessen.  
 
Gemist vorige week? Hier kunt u het filmpje van alle meesters en juffen van Het Driespan vinden:  
Website:  https://www.obs-driespan.nl/media/boodschap-van-obs-het-driespan  
Facebook: https://www.facebook.com/obshetdriespan/videos/2889709337762523/  
 
Goede Vrijdag en Pasen 
Op vrijdag 10 april is het Goede Vrijdag en op maandag 13 april is het tweede paas- 
dag. Wij wensen iedereen een fijn lang weekend!  
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