
 

 SPANnenkoekendag                                                                                                     

 
Scholen weer open op 8 juni? 
Na de persconferentie van gisteravond lijkt het erop dat de scholen weer helemaal open zullen gaan 
op 8 juni… 
De verwachting is dat het crisisberaad (organisaties voor kinderopvang, gemeente en schoolbesturen 
in de Hoeksche Waard) in overleg gaat en komt met een aantal richtlijnen die dan weer gelden voor 
alle scholen in de Hoeksche Waard. Vervolgens kan de schoolleiding, in overleg met de 
medezeggenschapsraad, kijken wat dit gaat betekenen voor de situatie op Het Driespan.  
Zodra hierover meer bekend is zullen wij u hierover zo spoedig mogelijk informeren. 
 
De huidige regels, afspraken en maatregelen die wij hebben vastgelegd in het document dat u eerder 
van ons heeft ontvangen zullen blijven gelden tot 8 juni. Dit document is nogmaals toegevoegd in 
een bijlage bij dezelfde mail als deze weekbrief. 
Let op de volgende aanvulling: 
 

• De week van 1 juni t/m 6 juni is hieronder aan het rooster  toegevoegd 
 
Rooster / Indeling van de groepen:  
Onze leerlingen zullen vanaf 11 mei voor de helft van de tijd onderwijs op school volgen. De klassen 
zijn verdeeld in een A-groep en een B-groep. Groep A zal in de eerste week op de maandag, woensdag 
en vrijdag naar school komen. Groep B op de dinsdag en donderdag. De week daarna is de B-groep op 
maandag en woensdag op school en de A-groep op dinsdag. Het rooster is in onderstaand schema 
weergegeven. 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Week 22 25-5 A  26-5 B 27-5 A 28-5 B 29-5 A 

Week 23* 1-6 Vrij 
Pinksteren  

2-6 A 3-6 B 4-6 A 5-6 B 

*Heeft u een cruciaal beroep en kan de andere ouder, met opgaaf van geldige redenen, ook deze 

week de opvang niet verzorgen? Dan kunt u een beroep doen op de noodopvang. Aanvraag voor 

noodopvang graag mailen naar Albert Boele via info@obs-driespan.nl 

 

 

 

Wij wensen iedereen een zonnig en fijn lang weekend! 

Obs Het Driespan Singel 3-5 3297BS Puttershoek 078-6763807 info@obs-driespan.nl www.obs-driespan.nl www.facebook.com/obshetdriespan 
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