
 

 

 

 
Gym weer in De Kees Verkerkhal 
Vanaf maandag 6 juli gaat De Kees Verkerkhal weer open en gaan de kinderen weer gymles krijgen in 
de gymzaal. Fijn als de kinderen dan (weer) gymkleding bij zich hebben. 
 
Meesters-en juffendag 
Wat een goed nieuws: we kunnen dit vreemde schooljaar tòch nog afsluiten met een knalfeest! Op 
de laatste donderdag vóór de zomervakantie, 16 juli, vieren alle meesters en juffen hun verjaardag 
op school. We pakken dit jaar groots uit met springkussens, een èchte disco, heel veel spellen en een 
film met popcorn!  
Je hoeft deze dag geen tussendoortje mee te nemen voor de ochtendpauze en ook voor drinken 
wordt deze dag gezorgd. Eventueel overblijven wijzigt deze dag niet. Als je hiervoor opgegeven bent 
bij De Tafel Van, neem je je eigen lunch mee.  
Verkleed of met een feestelijk tintje zouden we leuk vinden, maar als je hier niet van houdt, is je 
beste feeststemming ook genoeg. We kijken er ontzettend naar uit, jullie ook?  
 
Nieuwe baan juf Lonneke – vacature op woensdag en donderdag in groep 6A volgend schooljaar 
Volgend schooljaar gaat juf Lonneke de Raad werken op een school voor speciaal basisonderwijs in 
Rotterdam. Dit betekent dat zij afscheid gaat nemen van Het Driespan. Wij feliciteren juf Lonneke 
met haar nieuwe baan en bedanken haar voor haar inzet het afgelopen schooljaar. 
Juf Lonneke stond op woensdag en donderdag ingedeeld in groep 6A na de schoolvakantie. Wij zijn 
op dit moment druk bezig om de vacatureruimte in te vullen en informeren u zodra er meer bekend 
is. 
 
HVO 
Ik wil u via deze weg laten weten dat ik ga stoppen met het geven van de lessen Humanistisch 
Vormingsonderwijs. Ik ga per 1 augustus met vervroegd pensioen. Volgende week zal ik voor het 
laatst deze lessen verzorgen.  
Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan en genoten van de leerlingen met al hun verhalen.  
Dat zal ik zeker gaan missen. De spontaniteit en openheid waarmee kinderen naar hun omgeving 
 en de wereld kijken, de verwondering die ze nog hebben, fantastisch. 
De kinderen krijgen een klein cadeautje, dit staat symbool voor de lessen HVO. Ik hoop dat in mijn 
lessen centraal heeft gestaan: " Je mening durven geven, maar zeker ook luisteren naar de mening 
van een ander en eventueel je eigen mening daarin durven en kunnen bijstellen". We zochten 
herkenning in het thema waar we mee bezig waren, we onderzochten het en maakten keuzes. 
Wie weet zal ik af en toe nog te zien zijn op de school om hand-en-spandiensten te verlenen of 
bridgelessen te geven. Maar ik wil u en de leerlingen via deze weg in ieder geval het allerbeste voor 
de toekomst wensen. 
Janette Kranendonk 
Docent Humanistisch vormingsonderwijs 
 
Het Driespan bedankt juf Jannette voor de fijne samenwerking in al de afgelopen jaren!  
 

***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 
De laatste twee weken zijn alweer in aantocht. We zijn bezig met het laatste blok 
van De Vreedzame School: We zijn allemaal anders. We hebben elkaar eens goed 
bekeken en de verschillen en overeenkomsten benoemd. De kinderen vertelden 
ook om de beurt waar ze goed in zijn, leuk om te horen! Deze dagen gaat er veel 

speelgoed mee naar huis, fijn dat jullie ons willen helpen met de schoonmaak       De laatste twee gymlessen 
hebben we weer in het speellokaal i.p.v. buiten. Een leuke afsluiting.   
 
Denkt u nog aan de bibliotheekboeken die ingeleverd moeten worden? 

2 
We hebben nog fijne laatste weken met elkaar. We praten tijdens de lessen van de 
Vreedzame School over dat we allemaal anders zijn en hoe mooi dat eigenlijk is.  
We zijn veel buiten en we zoeken nog steeds naar kriebelbeestjes, de kinderen hebben 
er al veel over geleerd! 
Volgende week staat de letter v centraal.  
De laatste twee gymlessen op de dinsdag hebben we weer in het speellokaal ipv buiten.  
 
Denkt u nog aan de bibliotheekboeken die ingeleverd moeten worden? 

3  
We zijn begonnen met de allerlaatste kern van Veilig Leren Lezen. Lastige dingen worden 
nog een keer herhaald. En we oefenen ook met toneellezen.  
 
We werken in ons Snelle Sommenboek, om nog sneller te leren rekenen.  
 
Als u het rapport nog niet heeft ingeleverd, graag zo snel mogelijk meegeven naar school. 
 

4  
 

Nog niet alle kinderen van groep 4B hebben het rapport ingeleverd. Zou u dit, 
deze week nog aan uw zoon/dochter mee willen geven? 
 
Groep 4B heeft gewerkt aan het onderwerp afval. Om het af te sluiten zijn de 
kinderen afgelopen dinsdag vuil gaan knijpen rondom de school. Het weer zat  
niet mee, maar ze vonden het erg leuk om te doen. Misschien dat ze vanaf nu 
ook meer plezier hebben in het schoonmaken van hun kamer?? Hihihi.  
Uiteindelijk hebben ze met elkaar een hele grote blauwe vuilniszak vol 
gekregen. 
 
De laatste dagen is het weer er niet naar om ze te dragen, maar de kinderen zijn 
Druk met het maken van hun eigen ‘hippe slippers’! Op de foto’s  ziet u wat 
Resultaten uit groep 4A!  
 
Net als in het hoofdgebouw van Het Driespan is het in De Schelp ook niet de bedoeling dat ouders op het 
plein of in de school komen. Ook op De Schelp zijn hier afspraken over gemaakt. Heeft u de leerkracht van uw 
kind(eren) nodig, neem dan telefonisch contact op via Het Driespan: 078-6763807 of via de e-mail. 



5  
De meeste kinderen hebben hun boekbespreking gedaan. Sommige kinderen hadden zelfs 
al een Powerpoint gemaakt of een bericht gekregen van de schrijver zelf. We genieten ervan!  
 
We zijn supertrots op groep 5a en 5b. Ook is de eerste toets afgenomen van Topo. Wat  
spannend was het om thuis te leren.  
 
Denk nog aan het halen van je tafeldiploma! Nu kan het nog! Dus kom langs! 
 

6 
In groep 6A missen we nog 3 rapporten.  
We zijn druk bezig met de tafeltoetsen. Er kan nog steeds een afspraak gemaakt worden 
bij de juffen.  
Ook hebben we vrijdag een heel leuk waterfeest gehad. Dat was wel erg lekker na een dag 
hard werken.  
 
Deze week was het Keti Koti . Hier hebben we het over gehad met geschiedenis. Er was ook 
een stukje over Keti Koti bij het jeugdjournaal dus dat hebben we met de kinderen gekeken. 
Nu zijn we bezig met de Tweede Wereldoorlog. Dit vinden de kinderen een erg interessant  
onderwerp.  
Verder zijn we nog druk bezig met taal, rekenen en spelling. De toetsen voor de zaakvakken 
zijn afgerond. Wel behandelen we nog de leerstof uit de laatste hoofdstukken.  
 

7 
Groep 7B is druk bezig met de doelen van de verschillende vakken. 
 
De kinderen werken heel hard aan datgene wat voor hen het meest ver- 
standig is. Ze leren hierdoor prioriteiten te stellen. 
 
Ook hebben zij zich uitgeleefd op een echte weer-tekening (we hadden de 
voorbeelden letterlijk in de lucht).  
 
 
Alle leerlingen hebben een boekverslag gemaakt. Dat zijn van zichzelf al 
uitstekende boekwerkjes geworden. 
 

8  

Wat was het een spannende periode, want de kinderen uit groep 8 moesten  
ineens heuse filmsterren zijn. Het is gelukt! De film staat er helemaal op en 
we zijn reuzebenieuwd naar het eindresultaat. 
Dit kunnen we bekijken op maandagavond 13 juli bij de afscheidsavond voor groep 8.  
De avond zal beginnen om 19.30 uur en kan dit schooljaar, door de RIVM-richtlijnen  
en de anderhalve meter-maatregel, alleen bijgewoond worden door twee volwassenen.  
Wij zijn druk bezig een verantwoorde invulling van de avond te organiseren, waarbij uw  
kind het stralende middelpunt van de avond is. Begin van deze week ontvangt u van ons  
de officiële uitnodiging. 
 
 



 
Op het moment van schrijven zit de eerste dag van de tweedaagse als  
alternatief van het schoolkamp erop. 
 
Het was een heel gezellige dag met bootcamp, stormbaan, oud-Hollandse  
spelen, barbecue, verstoppertje door de school… Teveel om op te noemen. 
 
De sfeer zat en zit er goed in! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


