
 

 SPANnenkoekendag                                                                                                     

Weer met zijn allen naar school – verrassing van de ouderraad 
Op maandag 8 juni komen al onze leerlingen weer met de hele groep tegelijk naar school.  
Omdat we het fijn vinden dat de klassen weer completer zijn én omdat het ook voor hen 
een rare (thuiswerk)tijd geweest is staat hen een lekkere verrassing namens de ouderraad 
te wachten…  
 
Alternatief meester- en juffendag 
Wij zijn op dit moment druk bezig om de laatste periode van dit schooljaar goed in te plannen. Niet 
alle activiteiten kunnen doorgaan zoals we hadden gehoopt. Gelukkig kan de schoolfotograaf, zoals u 
in de vorige weekbrief heeft gelezen, alsnog komen op 25 en 26 juni. We gaan kijken naar een 
alternatief voor onze meester- en juffendag die op 26 juni gepland stond. Op 26 juni is er dus geen 
meester- en juffendag en gelden de reguliere schooltijden. Uiteraard gaan wij er alles aan doen om in 
deze weken ook nog een gepast feestje te vieren met elkaar. 
 
Welkom juf Emma! 
Volgend jaar komt er een nieuwe juf werken op onze school. Welkom juf Emma! 
 
Hoi! Ik ben juf Emma en ik kom volgend jaar het team versterken op obs Het Driespan! 
Ik zal vijf dagen les gaan geven in de bovenbouw. Ik heb enorm veel zin om jullie allemaal 
te leren kennen en om er natuurlijk een superjaar van te maken! Tot snel!  
 
TSO - overblijven 
Voor de organisatie van het overblijven bij ons op school werken wij samen met Stichting 
DeTafelVan. Samen met DeTafelVan wordt de tussenschoolse opvang in een aangepaste  
vorm weer georganiseerd.  
De leerlingen van groep 6B eten en drinken in de centrale hal en de leerlingen van de groepen 4 die 
lunchen op school doen dit in het speellokaal, dat wordt opgedeeld in twee vakken.  
Voor al onze andere groepen is het uitgangspunt dat leerlingen zoveel mogelijk eten en drinken 
in de eigen klas onder toezicht van de overblijfmedewerkers.  
U kunt de overblijfdagen voor uw kind(eren) weer inplannen, zoals u dat gewend bent, via de agenda 
in het portaal op www.stichtingdetafelvan.nl. U kunt daar aangeven op welke dagen uw kind gebruik 
wil maken van de overblijf. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@stichtingdetafelvan.nl.  
 

  

Tot maandag! 
 
Wanneer je niet samen op school bent, kun je toch één  
kunstwerk maken zoals op de foto te zien is…. Mooi! 
Toch is mét elkaar kunst maken leuker… Wij kijken er naar uit 
al onze leerlingen maandag weer te zien! 
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