
 

 SPANnenkoekendag                                                                                                     

Na 21 april (in de meivakantie) zal 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.  
 
Vakantiepakket voor de meivakantie 
In de meivakantie zijn er geen instructies en contactmomenten, maar hebben de leerkrachten 
gezorgd voor een online vakantiepakket. Anders dan werk uit het vaste onderwijsprogramma 
worden leerzame, leuke, extra activiteiten en suggesties aangeboden waar leerlingen in de 
meivakantie mee aan de slag kunnen gaan. 
 
Echtgenoot van godsdienstjuf Ineke Stehouwer overleden 
Eerder hebben wij u geïnformeerd dat onze godsdienstjuf niet aanwezig was i.v.m. de ziekte van haar 
man. Wij willen u laten weten dat de echtgenoot van onze godsdienst juf Ineke Stehouwer enige tijd 
geleden is overleden. Wij hebben haar namens school gecondoleerd en veel sterkte toegewenst. 
Mochten u en/of uw kind(eren) een kaartje willen sturen kan dit naar het volgende adres: Nicolaas 
Boutstraat 8, 3273BC Westmaas. 
 
Lokalen groepen 4 
In de meivakantie worden de lokalen van de groepen 4 in De Schelp opgefrist. Muren worden 
geverfd, prikborden worden opgehangen en de keukenblokjes worden opgeknapt.  
Hopelijk kunnen we het resultaat snel allemaal met eigen ogen zien…  
 
Zand wordt vervangen en speeltoestel wordt verwijderd   
In de meivakantie zal het oude zand in de zandbak worden vervangen door schoon zand, zodat 
kinderen hier weer fijn in kunnen spelen wanneer de school weer open gaat. 
Ook zal het speeltoestel op het plein ter hoogte van de ingang van de onderbouw worden 
verwijderd. Het speeltoestel is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. 
Uiteraard komt hier later een mooi speeltoestel voor terug. 
 
Speciale boeken voor leerlingen van de Hoeksche School vanwege 75 jaar vrijheid 
Wellicht heeft u het al gelezen in Het Kompas de afgelopen week… Het Driespan valt onder het 
bestuur van Stichting de Hoeksche School. Ook voor al onze leerlingen is er een boek onderweg in 
verband met 75 jaar vrijheid. Voor meer informatie kunt u op onderstaande link klikken. 
https://www.hetkompasonline.nl/nieuws/algemeen/969833/speciale-boeken-bij-de-hoeksche-
school-vanwege-75-jaar-vrijheid Wij wensen iedereen (alvast) veel leesplezier! 
 
Doorgeven wijzigingen contactgegevens 
Wilt u adresgegevens, telefoonnummers en mailadressen die veranderen aan ons doorgeven, zodat 
wij dit kunnen opnemen in de administratie? Zo kunnen wij u altijd goed bereiken. 
 

 
Wij wensen iedereen een fijne meivakantie! 
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