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Weer naar school 
We hebben er naar uitgekeken iedereen weer in ‘het echt’ te zien. En dat kon vanaf 
maandag 11 mei weer. Alle leerlingen konden vanaf afgelopen maandag om de dag  
met de helft van hun klasgenoten weer naar school komen.  
Wat goed om te zien dat iedereen zich erg goed aan de gemaakt afspraken houdt.  
Fijn dat het afscheid van de kinderen zo kort mogelijk wordt gehouden, kinderen  
naar de verzamelplaats gaan, mensen 1,5 meter afstand bewaren en elkaar de ruimte 
geven tijdens het brengen en halen, etc.. 
Wanneer alle leerlingen onder schooltijd binnen zijn, worden looproutes netjes  
gevolgd, extra handen gewassen, etc., en natuurlijk wordt er weer heel hard gewerkt 
aan de schoolvakken met klasgenoten en de meester of de juf erbij. 
Wat een - naar omstandigheden-  prettige ‘eerste week’ in een tijd waarin het                        
allemaal anders gaat dan anders… Complimenten voor iedereen! 
 
Brief van het bestuurskantoor in de bijlage 
In een andere bijlage in de mail van deze weekbrief vindt u een nieuwe brief van ons 
schoolbestuur De Hoeksche School over de heropening van de scholen. 
 
Lokalen groepen 4 
In de meivakantie zijn de lokalen van de groepen 4 in De Schelp opgefrist. Muren werden 
geverfd, prikborden zijn opgehangen en de keukenblokjes opgeknapt.  
Wij zijn erg tevreden met het resultaat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toekomstige leerlingen? 
We leven in een rare tijd, maar sommige dingen gaan gewoon door. Veel leerlingen zijn al weer 
ingeschreven voor het schooljaar 2020-2021 op Het Driespan. Voor ons is het altijd fijn om te weten 
hoeveel leerlingen wij nog mogen verwachten, want we zijn ondertussen alweer druk bezig met 
planningen en indelingen voor volgend schooljaar… 
Zijn er nog broertjes of zusjes van onze leerlingen die volgend jaar 4 worden, neem dan alstublieft 
contact met ons op. Of kent u mensen in uw omgeving die op zoek zijn naar een leuke basisschool 
voor hun kind(eren) geef dan gerust onze gegevens door. Mail: info@obs-driespan.nl / 
telefoonnummer: 078-6763807.  
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Zand is vervangen en nieuw speeltoestel  
In de meivakantie is het oude zand in de zandbak vervangen door schoon zand,  
zodat kinderen hier weer fijn in kunnen spelen. 
Ook is er een nieuw speeltoestel geplaatst op het plein ter hoogte van de ingang van 
de onderbouw. Het oude speeltoestel was sterk verouderd en voldeed niet meer  
aan de veiligheidseisen. We hebben hier nu een mooi speeltoestel voor terug. 
 
Hemelvaartsdag: donderdag en vrijdag vrij 
Op donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn alle 
leerlingen vrij.  

 
 


