
 

 

 

 
Document Coronamaatregelen 
Een andere bijlage bij de mail met deze weekbrief is het document met regels en afspraken rondom 
de coronamaatregelen. Vriendelijk verzoek deze goed door te nemen en deze na te leven. 
Ook vindt u een plattegrond met de verzamelplekken voor groep 1 t/m 4 voor het brengen en halen 
naar en van school.  
 
Kennismakingsgesprekken 
In de tweede en de derde week vinden er in alle groepen kennismakingsgesprekken plaats met de 
leerlingen, ouders en leerkracht(en). In de eerste schoolweek ontvangt u een briefje waarop u uw 
voorkeursmoment kunt aangeven. 
 
Bewegingsonderwijs en zwemmen 
Gymlessen en zwemlessen starten meteen vanaf maandag 31 augustus. Op de jaarwijzer kunt u 
terugvinden wanneer welke groep gaat zwemmen of gymmen. 
 
Geen hoofdluiscontrole  
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is er, zoals normaal gesproken wel het geval 
is in de eerste week na de vakantie, geen controle op hoofdluis. Zou u thuis een controle uit willen 
voeren? 
 
Groepen 1 en 2: vakantiefoto’s en gym 
De vakantie zit er bijna weer op en we gaan lekker uitgerust aan een nieuw schooljaar beginnen. 
Komende week mogen alle kinderen in de kring vertellen wat ze de afgelopen weken hebben 
meegemaakt. Het is dan leuk, als we op het digibord ook wat foto’s kunnen laten zien, zodat de 
kinderen daar zelf hun verhaal bij kunnen houden. Daarom zouden wij het fijn vinden, als u 3 tot 5 
vakantiefoto’s wilt mailen naar school. (onderaan vindt u de mailadressen) Dat mogen foto’s van de 
camping of de caravan zijn, maar ook van een barbecue, waterpret in de tuin, een zwembadbezoek, 
etc. Een vakantiesouvenir mag ook mee naar school.  
Groep 1a: wendy.kalkman@obs-driespan.nl  
Groep 1b: mirjam.griend@obs-driespan.nl  
Groep 2a: suzanne.verzijl@obs-driespan.nl / claar.philippa@obs-driespan.nl  
Groep 2b: gabrielle.sante@obs-driespan.nl  
Wij zijn benieuwd wat de kinderen allemaal gaan vertellen! Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 
Dit schooljaar krijgen de kleuters weer 1 keer in de week gym van een vakdocent. Deze vakdocent 
geeft elke dinsdagochtend gym aan alle kleutergroepen. Dit wordt gewoon op school gegeven, in ons 
speellokaal. Omdat dit gelijk de eerste dinsdag al zal gaan gebeuren, willen wij u dringend vragen 
meteen gymschoenen voorzien van naam, aan uw kind mee te geven. Liefst met klittenband. De 
gymschoenen blijven het schooljaar op school. De kinderen hoeven geen gymkleding mee te nemen, 
we gymmen altijd in hemd en onderbroek. 
 
 

***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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Weekbrief van 31 augustus 2020 
Hier is de eerste weekbrief van het schooljaar 2020-2021.  

Wij hopen dat iedereen een heel fijne vakantie heeft gehad en kijken er naar uit om 
iedereen maandag weer bij ons op school te zien! 

Wij wensen iedereen een leerzaam en plezierig schooljaar toe! 
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