
 

 

 

 
 
Vacatureruimte ingevuld – wijziging voor groep 5B en groep 6A volgend schooljaar. 
Vorige week lieten wij u weten dat juf Lonneke volgend jaar op een andere school gaat werken, 
waardoor er vacatureruimte was ontstaan in groep 6A volgend schooljaar. 
We hebben deze ontstane vacatureruimte intern op kunnen lossen.  
Juf Jenneke de Oude werkt volgend schooljaar niet in groep 5B, maar in groep 6A.  
Dat betekent dat juf Jenneke de Oude en meester Harry Visser de leerkrachten zijn van groep 6A 
volgend schooljaar. Juf Sandra Groeneveld en juf Marjan Aarens werken volgend schooljaar samen in 
groep 5B. 
 

Wijziging verdeling van de leerkrachten over de groepen in het schooljaar 2020-2021 

Groep 5B Juf Sandra Groeneveld en juf Marjan Aarens 

Groep 6A Meester Harry Visser en juf Jenneke de Oude 

 
We vinden het fijn dat we door flexibiliteit en betrokkenheid van ons team nog voor de 
zomervakantie voor een goede oplossing hebben kunnen zorgen! 
 
Meesters-en juffendag groep 1 t/m 7 
Op donderdag 16 juli is het zover: meesters- en juffendag! 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 DeTafelVan, 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?  
 
Juf Marja de Joode 
Juf Marja de Joode heeft dit jaar op Het Driespan gewerkt als invalleerkracht en heeft veel 
ondersteunende taken verricht. Volgend jaar gaat zij andere invalwerkzaamheden doen binnen ons 
schoolbestuur De Hoeksche School. Haar laatste werkdag op Het Driespan is vrijdag 17 juli. Wij 
bedanken juf Marja voor haar inzet het afgelopen schooljaar en wensen haar net zo veel plezier op 
haar volgende school!  
 
Laatste schooldag van het schooljaar 
Op vrijdag 17 juli zijn alle leerlingen om 12.00 uur uit en begint de zomervakantie. 
Op maandag 31 augustus start het nieuwe schooljaar en zien wij iedereen graag weer terug! 
 
 
 

***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. *** 
 
 

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

 

 

Weekbrief van 13 juli 2020 
         
 
 

 

mailto:info@obs-driespan.nl
mailto:info@obs-driespan.nl
http://www.obs-driespan.nl/
http://www.facebook.com/obshetdriespan/


 
Nieuws uit de groepen 

1 & 2 
Wat is dat snel gegaan: we gaan de laatste week alweer in! We hebben veel materiaal aan ouders mee mogen 
geven om thuis schoon te maken: dat was erg fijn! Ook volgende week gaan er nog materialen mee. (Alvast) 
hartelijk bedankt voor jullie hulp! 
In de klas gaan we ook alles goed schoonmaken, zodat alles weer netjes en schoon is voor het nieuwe 
schooljaar.  
 
Het wordt ook een feestelijke week: donderdag is het meesters- en juffendag en vrijdag is het speelgoeddag 
en mogen de kinderen speelgoed van thuis mee naar school nemen om mee te spelen.  
 
Tip: speelgoed waar je samen mee kunt spelen, speelgoed zonder kleine onderdelen en  
speelgoed in een tas die je zelf goed kunt dragen.  
 
We wensen iedereen een heel fijne vakantie toe!  
 

3  
Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent dat we gaan opruimen. Willen de kinderen volgende 
week elke dag zorgen dat ze een rugzak bij zich hebben waarin schriften, tekeningen, etuis e.d. mee naar huis 
gegeven kunnen worden. Alvast bedankt! 
 
Op vrijdag 17 juli is het speelgoedochtend. De kinderen mogen speelgoed meebrengen. 
 
De kinderen krijgen volgende week een lees en rekenpakketje mee voor in de vakantie.  Volle  
Lees- en rekenpakketjes mogen in de eerste schoolweek nog 1 keer ingeleverd worden bij de  
nieuwe juffen.  
 
We wensen iedereen een fijne vakantie met af en toe lees- en sommenplezier!  
 

4  
Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent dat we gaan opruimen. Willen de kinderen van groep 4A 
volgende week elke dag (dus ook de middagen!) zorgen dat ze een rugzak bij zich hebben waarin schriften, 
tekeningen, etuis e.d. mee naar huis gegeven kunnen worden. Alvast bedankt! 
 
Op vrijdag 17 juli is het speelgoedochtend. De kinderen mogen speelgoed meebrengen.  
 

5  
Volgende week is het de laatste week voordat de vakantie begint. Deze week gaan we beginnen met 
opruimen van de klas. Willen de kinderen ervoor zorgen dat er elke dag (ook de middagen) een tas op school 
is waar spullen in kunnen?  
 
Aankomende maandag hebben we weer gymles in de zaal. Willen jullie je gymspullen meenemen? 
 
Op vrijdag 17 juli is het speelgoedochtend. De kinderen mogen speelgoed meebrengen.  
 
Alvast een fijne vakantie! 
 



6 
Volgende week gaan we beginnen met het opruimen van de klas. Willen de kinderen ervoor zorgen dat er 
elke dag (ook de middagen) een tas op school is waar spullen in kunnen?  
 
Afgelopen maandag waren er veel kinderen zonder gymspullen. Maandag 13 juli gymmen wij weer in de zaal, 
zorg ervoor dat er gymspullen op school zijn. 
 
Volgende week zal ook juf Daisy weer op school zijn!  
 
Op vrijdag 17 juli is het speelgoedochtend. De kinderen mogen speelgoed meebrengen.  
 
Alvast een hele fijne vakantie! 
 

7 
 
Wij kijken uit naar een gezellige laatste week in groep 7!  
 

8  

Maandagvond 13 juli is de afscheidsavond. Als het droog weer is, wordt het officiële 
gedeelte op school op het schoolplein gehouden. 
 
Wij kijken uit naar de première van de afscheidsfilm en een fijne afscheidsavond!  
 
 
 
 

 

 

 


