
 

 SPANnenkoekendag                                                                                                     

Informatie over volledige opening school op 8 juni volgt… 
Door verschillende landelijke organisaties is er gewerkt aan een protocol dat geldt als leidraad voor 
alle scholen wanneer de basisscholen weer volledig open gaan. Dit protocol is sinds donderdagavond 
28 mei beschikbaar.  
Naar aanleiding van dit protocol vindt er overleg plaats tussen de schoolbesturen in de Hoeksche 
Waard en zullen mogelijk een aantal richtlijnen die gelden voor alle scholen in de Hoeksche Waard 
volgen. Wanneer deze bekend zijn gaat 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 snel mogelijk informeren. 
 
Nieuwe baan voor Juf Mariëlle Donkers  
Juf Mariëlle Donkers gaat per 1 augustus werken op basisschool Het Talent in Mookhoek. Dit 
betekent dat zij aan het einde van dit schooljaar afscheid gaat nemen van Het Driespan. Wij 
bedanken juf Mariëlle Donkers voor haar inzet op Het Driespan en wensen haar natuurlijk een fijne 
tijd op haar nieuwe school. 
 
Schoolfotograaf 
In goed overleg om te komen tot goede afspraken over het nemen van de nodige maatregelen is er 
besloten dat de schoolfotograaf ook dit schooljaar langs komt op Het Driespan. De foto’s worden 
buiten genomen, er wordt rekening gehouden met de 1,5 meter afstand en materialen worden 
steeds grondig schoongemaakt. Op donderdag 25 en vrijdag 26 juni worden er groepsfoto’s en 
portretfoto’s van onze leerlingen gemaakt. Dit jaar worden geen broertjes/zusjesfoto’s genomen. 
Meer informatie volgt… 
 
Zonnebrand bij het buitenspelen in de groepen 1 en 2 
Zoals u wellicht weet, is de zonkracht op deze zonnige dagen erg hoog. 
De kinderen in de groepen 1 en 2 spelen in de ochtend ongeveer een uur buiten  
en ook ‘s middags gaan we nog een keer naar buiten. 
Wij willen u daarom vragen uw kind in de ochtend goed in te smeren met een 
zonnebrandcrème. Op de lange dagen smeren wij de kinderen na de lunch nog een 
keer in. Of eigenlijk doen ze dat al zelf, zoals op te foto te zien is ;-) 
Heeft uw kind een allergie voor onze zonnebrandcrème (huismerk Kruidvat spf 50), 
dan graag een eigen fles in de tas stoppen. Bedankt! 
 
MR vergadering 
Op dinsdagavond 2 juni om 19.30 uur vergadert de medezeggenschapsraad. 
 
Tweede Pinksterdag vrij 
Op maandag 1 juni is het Tweede Pinksterdag. Alle leerlingen zijn dan vrij. Wij wensen iedereen een 
fijn, zonnig en iets langer weekend! 
 
 

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

 

 

Weekbrief van 1 juni 2020 
         
 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgir_j-s_eAhXECewKHdK9ALIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sinterklaasvereniging.nl/&psig=AOvVaw11MZ7kkc5VLYXD8SJSxMsI&ust=1542150048201050
mailto:info@obs-driespan.nl
http://www.obs-driespan.nl/
http://www.facebook.com/obshetdriespan/

