
 

 

 

 
Corona 
Nu het aantal besmettingen met corona landelijk (weer) toeneemt, vragen wij iedereen nogmaals 
extra alert te blijven op het naleven van alle coronamaatregelen. 
Wij vragen u dan ook het afscheid bij het brengen en halen van onze leerlingen zo kort mogelijk te 
houden, 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren en de richtlijnen met betrekking tot 
gezondheidsklachten strikt op te volgen.  
In het algemeen geldt dat leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 en leerkrachten thuisblijven bij 
gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Alle regels en afspraken kunt u 
nalezen in het document op onze website https://www.obs-driespan.nl/media/maatregelen-corona-
het-driespan . 
Naast dit document vindt u in andere bijlagen in de mail van deze week een brief met twee 
beslisbomen. Een beslisboom van kinderen van 0 t/m 6 jaar en een beslisboom van kinderen van 7 
t/m 12 jaar. Deze documenten zouden u meer duidelijk kunnen geven over of uw kind wel of niet 
naar de kinderopvang en/of naar school mag. 
 
Wanneer een leerling of medewerker van school positief getest wordt op corona zal de school in 
nauw contact staan met de GGD, het RIVM en het schoolbestuur om te bepalen welke acties er op 
dat moment nodig zijn en u hierover informeren. 
 
Wellicht kunnen we niet álles voorkomen in deze situatie, maar laten we er met zijn allen voor 
zorgen dat we er zoveel mogelijk aan doen om iedereen gezond en wel op school te mogen blijven 
verwelkomen.  
 
Schaken 
Voor de groepen 5 t/m 8 is er vanaf donderdag 24 september weer de mogelijkheid om te schaken. 
Groep 5 gaat het eerst leren met graaf Schakula en de andere groepen spelen onderling wedstrijdjes. 
De liefhebbers hebben hierover een informatiebrief gekregen. Voor eventuele nadere informatie 
kunt u terecht bij meester Harry. 
 
Bericht van de ouderraad  
Help jij om van de schooltijd op Het Driespan een feest te maken? 
De Ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders en twee leerkrachten die graag helpen  
bij het organiseren van de feesten en activiteiten op Het Driespan. Denk hierbij aan sinterklaas en 
kerst, maar ook de koningsspelen, verkeerslessen en het afscheid van groep 8. Ook het versieren  
van de school voor specifieke thema's (kerst/winter, valentijn, Pasen etc.) nemen we graag voor  
onze rekening. Aangezien er enkele mensen uit de OR vertrekken, zijn we op zoek naar nieuwe 
leden. Wat wordt er van OR-leden verwacht? Je hebt zin om je in te zetten voor Het Driespan, je 
neemt plaats in ongeveer 3 commissies en je bent aanwezig bij minimaal 4 van de 5 vergaderingen 
per jaar (wisselende dagen, in de avond op school). Een aanstelling in de OR is altijd voor 3 jaar.  
Ben jij die enthousiaste en wellicht creatieve ouder die wij zoeken? Neem dan contact met ons op 

voor meer informatie of om je meteen verkiesbaar te stellen: or@obs-driespan.nl Aanmelden kan 
tot 23 september aanstaande.  
 
Kinderpostzegels 2020 
Voor de groepen 7 en 8 start volgende week woensdag 23 september de verkoop van 
kinderpostzegels. Vanuit school krijgen de kinderen een bestelbox en bestelformulieren mee. 
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Wij adviseren, in verband met de coronaregels, om de kinderpostzegels te verkopen in familie- en/of 
kennissenkring. Via het scannen van de QR-code op de bestelbox kan er een bestelling geplaatst 
worden. Daarnaast is het ook mogelijk om via het bestelformulier een bestelling te doen. Mocht uw 
kind toch langs de deuren willen, moet er gebruik gemaakt worden van de bestelbox. Mocht u meer 
informatie willen over de verkoop van kinderpostzegels, kan u kijken op de site: 
https://kids.kinderpostzegels.nl/ . 
 
 
Nieuws uit de groepen 

1  
De eerste weken stonden in het teken van wennen aan elkaar en aan de klassenregels 
en het reilen en zeilen in de klas en op school.  
 
Omdat de Kinderboekenweek van dit jaar het thema heeft:  
En toen… ( geschiedenis), beginnen wij volgende week aan een nieuw thema.  
Wat dat wordt vertellen we nog niet want dat wordt volgende week vanzelf  

duidelijk voor de kinderen!        
 
Aanstaande dinsdag mogen de kinderen hun groene Driespantas meenemen want die middag mogen ze weer 
een boek halen bij de biebmoeders. Voortaan, zonder tegenbericht, elke dinsdagmiddag boek ruilen.  
Heb je nog een rapport thuis van voor de zomervakantie… we zien ze graag weer terug op school.  

2 
Wat fijn om iedereen te ontmoeten tijdens de kennismakingsgesprekken! De kinderen genoten ervan om 
eindelijk te kunnen laten zien hoe de klas eruit ziet, wat ze al gemaakt hebben en wat hun plekje aan tafel is.  
 
De eerste letter is aangeboden en de kinderen weten al goed hoe de letter klinkt en hoe de letter eruit ziet. 
De letter die centraal staat is de l. (spreek uit als llllll en niet als èl) 
Op de foto zoeken de kinderen per tweetal op de plaat naar dingen met de letter l.  
 
De Kinderboekenweek komt er alweer bijna aan en heeft dit jaar als thema: ‘En toen....’ 
waarbij we teruggaan in de tijd. Volgende week starten we al een beetje met dit thema, 
maar op welke manier verklappen we nog even niet.... 
Aanstaande dinsdag mogen de kinderen hun groene Driespantas meenemen want die 
middag mogen ze weer een boek halen bij de biebmoeders. Voortaan, zonder tegen- 
bericht, elke dinsdagmiddag boek ruilen.  
Heb je nog een rapport thuis van voor de zomervakantie… we zien ze graag weer terug 
op school. 

3  
Wat werken we toch hard in groep 3. Het eerste blok van rekenen is alweer klaar, maandag starten we met 
blok 2. We oefenen verder met de getallenlijn, maar ook met splitsen. 
De schrijfletters gaan er steeds mooier uitzien, wat was de letter aa moeilijk 
om aan elkaar te schrijven zeg! 
Alle kinderen hebben een multomap gekregen van de juf. Hier zitten 
werkbladen in de je kan doen als je klaar bent met je werk. 
 
Heb je nog een rapport thuis van voor de zomervakantie… we zien ze graag weer terug op school.  
 

4  
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We hebben de afgelopen week weer ontzettend hard gewerkt! We hebben 
leren rekenen op de getallenlijn met sprongen en huppen en we hebben met 
geld gerekend. Bij taal hebben we het gehad over een samenstelling, zoals 
fiets-tas en we hebben geleerd wat een zelfstandig naamwoord is. Ook kunnen 
we steeds beter in ons schrift werken, maar soms is het gewoon veel 
makkelijker om op ons wisbordje te werken. Dit kunt u zien op de foto.  
 

5  
Er zijn inmiddels alweer 3 weken voorbij en we hebben al veel geleerd. 
Inmiddels hebben al heel veel kinderen de tafel van 6 gehaald en zijn er zelfs kinderen die al de tafel van 7 op 
kunnen zeggen.  
Met taal hebben we geleerd om zinnen langer te maken met een wat-deel, een waar-deel en een wanneer-
deel. Met spelling zijn we goed aan het oefenen met -ng en -nk woorden. Ook de jager -en de bakker 
woorden worden herhaald.  
Met rekenen oefenen we heel veel met klokkijken. Zowel analoog klokkijken  
(met wijzers) en digitaal klokkijken worden behandeld in de klas. Momenteel zijn 
we aan het oefenen met minuten.  
Ook hebben we inmiddels kennisgemaakt met de vakken geschiedenis en 
aardrijkskunde! Deze vakken worden als erg leuk en leerzaam ervaren. 
 

6 
Groep 6a heeft de afgelopen weken gewerkt aan Techniek: metselen, elektriciteit enz. 
  

 
 
Maandag 5 oktober komt de schrijfster Mirjam Mous in de groepen 6 op bezoek. In de klassen zijn al allemaal 
boeken te vinden van deze schrijfster. 
Groep 6b heeft afgelopen dinsdag een bezoek gebracht aan de bibliotheek en daar boeken uitgezocht. Dit 
proberen we elke maand te gaan doen.  

7 
Bijna alle kennismakingsgesprekken zijn geweest! Wat fijn om te horen dat iedereen doelen gesteld heeft 
voor dit schooljaar en er ook hard aan gaat werken. Wij hebben er in ieder geval al het vertrouwen in. 
 
Doordat iedereen hartstikke fanatiek meedoet met de gymlessen, merken we dat de kinderen erg veel dorst 
hebben na de gymles. Het is dan ook toegestaan om een flesje water mee te nemen op de dagen dat we gym 
hebben!  
 
Verder hebben we aankomende week onze eerste leertoets. Zet hem op! 
 



Denken jullie aan je tafeldiploma? Heb je nog geen afspraak gemaakt, doe dit dan 
zo snel mogelijk bij de juf.   
 
Afgelopen dinsdag hebben we gewerkt aan opdrachten over Prinsjesdag. Zo  
Werd er een filmpje gekeken en waren er verschillende opdrachten rondom de 
derde dinsdag van september. (foto) 
 

8  

De gymtijd voor groep 8 is veranderd. We gymmen voortaan aan het einde van de ochtend. De kinderen 
weten het al, maar voor de zekerheid ook nog even in de nieuwsbrief. 
 
Afgelopen dinsdag hebben we gewerkt aan opdrachten over Prinsjesdag. Zo werd 
er een filmpje gekeken en opdrachten gemaakt. In groep 8A speelden we “De  
Slimste Mens” na. Erg leuk om te zien hoeveel sommige kinderen weten over de 
regering, Prinsjesdag, politieke partijen, enzovoort. (foto) 
 
 
 
 

 

 

 
 


