
 

 SPANnenkoekendag                                                                                                     

Ouderbijdrage 
Vorige week hebben wij alvast verklapt dat wij momenteel bezig zijn om de laatste donderdag voor 
de vakantie een (aangepaste) meesters- en juffendag te vieren. Ook zijn wij al druk aan het nadenken 
over een leuk alternatief voor de ‘gemiste’ schoolreis van dit afgelopen schooljaar. Vieringen en 
activiteiten rondom feestdagen worden bekostigd vanuit de ouderraad, waarvoor u verzocht wordt 
een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Nog niet alle betalingen zijn gedaan. Wij kunnen ons 
voorstellen dat u wellicht niet meer gedacht heeft aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage 
dit schooljaar. Op maandag 29 juni zult u, wanneer u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet hebt 
betaald, een herinnering ontvangen. 
 
Creaworkshops schooljaar 2020-2021 
Na het enorme succes van dit jaar, mede door de hulp van veel ouders, willen we komend 
schooljaar de crea-workshops op de vrijdagmiddag voortzetten. Hiervoor zijn we op zoek 
naar ouders/opa’s/oma’s/tantes/ooms/enz. die een workshop willen geven. Heeft u  
bijvoorbeeld twee rechterhanden, bent u een prins of prinses in de keuken of kunt u niet  
stil blijven zitten als u muziek hoort? Of vindt u het leuk om samen met de leerkracht een 
groepje te begeleiden? Dan zijn we op zoek naar u! Voor meer informatie of overleg over 
inzet of mogelijkheden kunt u contact opnemen met juf Esmeralda Schröter via 
esmeralda@obs-driespan.nl . 
 
Gebruik privénummers 
Tijdens de thuiswerkperiode in verband met de maatregelen rondom het coronavirus hebben veel 
leerkrachten hun privénummer gebruikt om telefonisch contact te onderhouden met de leerlingen 
en ouders thuis. Soms was een whatsappbericht ook effectief en praktisch. Fijn dat dit op deze 
manier kon. Nu alle leerlingen weer volledig naar school komen zouden wij het fijn vinden dat, 
wanneer u de leerkracht van uw kind(eren) wilt bereiken, u dit doet via de schooltelefoon en/of e-
mail. Bedankt!  
 
Villa Joep  
Ieder jaar doet de ouderraad een donatie aan een goed doel. Dit jaar is er gekozen voor Villa Joep. 
Villa Joep is hét fonds op het gebied van neuroblastoom kinderkanker. 
Jaarlijks krijgen 25 tot 30 jonge kinderen in Nederland de diagnose neuroblastoom. De genezingskans 
is heel erg laag. Het is één van de meest agressieve vormen van kinderkanker. 60% tot 70%  
van de kinderen die deze ziekte in de zwaarste vorm hebben overlijdt. Villa Joep heeft  
als doel dat alle kinderen moeten kunnen genezen van deze ziekte.  
Daarbij stellen ze het onderzoek hierbij centraal, zodat ze de kans op genezing  
versnellen én vergroten. Ook is Villa Joep er voor de families die met deze ziekte  
te maken krijgen. Ze brengen lotgenoten samen en vormen een community van 
gezinnen die samen de zware strijd aan gaan.  
Het bedrag van €120 wat aan Villa Joep wordt gedoneerd, wordt voor 100% besteed aan onderzoek 
naar neuroblastoom kinderkanker en de genezing hiervan.  
 

***Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens de middagpauze het overblijven op school 
willen verzorgen. Heeft u interesse? Mail dan naar info@obs-driespan.nl. *** 
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Nieuws uit de groepen 

1 
Daar zijn we weer met nieuws uit 
de groepen 1. Wat fijn dat het 
schoolleven weer een beetje 
normaal wordt zo langzamerhand. 
Jammer dat jullie nu niet in de klas 
kunnen zien waar we allemaal mee 
bezig zijn, want we hebben gewoon 
de draad weer opgepakt en lekker 
gewerkt aan het thema 
gezondheid. Ondertussen hebben 

we dat thema afgerond en zijn alle werkjes mee naar huis. We gaan de laatste weken nog een klein nieuw 
thema starten. Groep 1a werkt aan: Waterleven en groep 1b aan het thema: Familie. We hebben wel de 
zelfde letter van de week: de  - i -  van inktvis en van ik.  
 
De groepen zijn de laatste weken nog flink gegroeid en we wensen alle nieuwe Driespannertjes een fijne tijd 
toe op onze school!  
 
Als er nog bibliotheekboeken van de kleuterbieb bij jullie thuis zijn: heel graag inleveren op school! 
 

2 
Wat fijn om weer met alle kinderen tegelijk in de klassen te zijn! Wel nog vreemd dat we geen ouders zien in 
de klas hoor! We hebben het thema ziek en gezondheid afgerond. Dat was wel een toepasselijk thema in de 
tijd van Corona! We hebben tijdens dit thema ook twee nieuwe letters geleerd: t en ee. En daarmee konden 
we een woord maken: teen! 
Tussendoor zijn we ook druk geweest met het vaderdagcadeau, we zijn op de schoolfoto 
geweest en we hebben lekker veel met water gespeeld tijdens de warme dagen.  
De gymles van afgelopen week bestond ook uit allerlei leuke waterspellen! 
 
De laatste weken werken we nog over het thema familie en zijn we ondertussen ook druk in de weer met het 
zoeken naar kleine kriebelbeestjes.  
Op heel warme dagen mogen de kinderen een extra flesje water mee naar school nemen, zodat ze steeds 
tussendoor extra kunnen drinken.  
 
Als er nog bibliotheekboeken van de kleuterbieb bij jullie thuis zijn: heel graag inleveren op school! 
 

3  
We hebben zo hard gewerkt dat we kern 11 alweer gaan afronden.  
 
Vanaf komende week gaan we werken in kern afsluiting. Hierin staat toneellezen centraal.  
 
Daarnaast oefenen we door met de halve uren aflezen van de klok en het tekenen van de 
wijzers in een klok. 
 
En we rekenen natuurlijk nog steeds supersnel in ons snelle sommenboek.  
 
 



4 
Ook in de laatste (warme) weken van het schooljaar wordt er hard gewerkt in de groepen 4!  
 
Er zijn al meerdere kinderen die het tafeldiploma gehaald hebben! Wie volgt?!  
De tafels 1 t/m 5 en 10 moeten in 3 minuten opgezegd worden (60 sommen in totaal).  
 
Donderdagmiddag hebben de kinderen buiten les gehad! In de schaduw met een windje 
was het prima uit te houden.  
 

5  
Nog eventjes en dan is het schooljaar voorbij! Maar zover is het nu nog niet….. 
 
Je kunt de laatste weken nog je tafeldiploma halen. Blijf oefenen! 
Ook de laatste Cito- en methode toetsen worden afgerond. 
 
Vandaag (vrijdag 26 juni) gaan we lekker afkoelen op het plein met water. 
Het wordt een kletsnat feest! 
 

6 
In groep 6a zijn nog niet alle rapporten binnen. Wilt u deze zo snel mogelijk mee naar school geven?  
 
Ook zijn we nog druk bezig met de tafeldiploma’s! Ze hebben nog 2 weken de tijd om hun  
diploma te halen.  
 
De Cito-toetsen zijn ook weer achter de rug. We gaan de laatste weken in! 
 

7 
Wat is het fijn dat iedereen er weer is!  
 
De afgelopen twee weken hebben de leerlingen hard gewerkt aan de citotoetsen en deze  
zijn alweer afgerond.  
 
De leertoetsen staan inmiddels weer op de website.  
 

8  

Alle kinderen hebben een ‘kampboekje’ gekregen. Hierin staat alle informatie die nodig is voor donderdag 2 
en vrijdag 3 juli. 
 
Hieronder nog even de belangrijkste punten op een rijtje:  

• Beide dagen starten om 8.45 uur. 

• Gezien de activiteiten die we gaan doen, is het verstandig dat kinderen schoenen aan hebben 
waarmee ze goed kunnen lopen, rennen, e.d. Andere schoenen (zoals slippers) kunnen de kinderen 
wel meenemen in hun rugtas. 

• Het is handig woensdag de weersvoorspellingen voor de dagen erna in de gaten te houden. Het 
grootste deel van de activiteiten vindt buiten plaats, dus graag zonnebrand of iets van een jas (bij 
eventueel een buitje) meenemen. 



• Kinderen nemen geen telefoon mee. De begeleiding beschikt over een telefoon. Wij gaan ervan uit 
dat deze nummers alleen in noodgevallen op deze 2 dagen worden gebruikt. 

• Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. 

• De eerste dag eindigt om 22.00 uur en de tweede dag 23.00 uur. Als u op de genoemde tijdstippen 
(op anderhalve meter van elkaar) op het schoolplein staat, zullen wij naar buiten komen met de 
kinderen. Zij kunnen u dan opzoeken en met u naar huis gaan. 

 
Wij hebben enorm veel zin in deze dagen!  
 
 
 
 

 

 

 

 


