
 

 

 

 
Coronamaatregelen 
In het document ‘Coronamaatregelen op Het Driespan’ kunt u veel informatie vinden over regels en 
afspraken die gelden op onze school. Het document is aangevuld met informatie over het bezoek van 
ouders/volwassenen en afspraken over thuisonderwijs wanneer leerlingen in quarantaine zijn. 
Het gaat om de volgende aanvullingen: 

- Ouders komen in principe niet het schoolgebouw binnen. (Dus ook niet om een vergeten tas 
o.i.d. af te geven). Oudergesprekken worden telefonisch gevoerd of er wordt gebruikt 
gemaakt van Teams.  

- Wanneer het echt niet anders kan en ouders zijn wel door een leerkracht uitgenodigd op 
school, dan geldt het advies dat bij het verplaatsen door de school een mondkapje wordt 
gedragen. (Advies, geen verplichting). 

- Wanneer een leerlingen in quarantaine is, dus wanneer iemand in het gezin koorts heeft 
en/of benauwd is of iemand in het gezin of de leerling zelf is positief getest op COVID-19, 
worden er binnen twee dagen afspraken gemaakt met de leerling/ouders over onderwijs op 
afstand. Boeken en werkboeken en ander benodigde schoolspullen worden mee naar huis 
gegeven of kunnen op afspraak worden opgehaald. Afspraken over thuisonderwijs gelden 
niet bij reguliere ziekmeldingen. 

Het volledige document kunt u vinden in een andere bijlage bij de mail van deze weekbrief en op 
onze website https://www.obs-driespan.nl/media/maatregelen-corona-het-driespan.  
 
Vergadering OR en MR  
De vergaderingen van de ouderraad en medezeggenschapsraad zijn de afgelopen week niet 
doorgegaan. Zowel de ouderraad als de medezeggenschapsraad zullen deze week vergaderen. 
 
Gevonden voorwerpen 
In een andere bijlage van de mail bij deze weekbrief is een document toegevoegd met foto’s 
van gevonden voorwerpen. Jassen, tassen, gymschoenen, etc. die worden gevonden, verzamelen wij 
op school. Zit er iets van uw kind(eren) tussen? Spreek dan met uw zoon of dochter af dat zij dit 
aangeven bij de leerkracht of stuur de meester of juf een mail. Dan zorgen wij dat de kinderen de 
spullen mee naar huis kunnen nemen.  
 
Continurooster bovenbouw – start herfstvakantie 
Op vrijdag 16 oktober begint om 12.15 uur de herfstvakantie voor de groepen 1 t/m 4. 
Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 geldt op die dag een continurooster. Zij lunchen op school. 
De herfstvakantie begint voor hen om 14.15 uur. Denken jullie aan een lunchpakketje?  
 
Nieuws uit de groepen 

1  
Nog een weekje en dan is het herfstvakantie. We gaan de laatste week nog werken aan het thema 
dinosaurussen. Vrijdag 16/10, de laatste dag vóór de vakantie, is het speelgoedochtend. De kin- 
deren mogen dan speelgoed van thuis meenemen. Tips: speelgoed waar je samen mee kunt  
spelen. Geen kleine spulletjes i.v.m. kwijtraken!   
 
In groep 1A is Lukas aan het wennen. Wij wensen hem een fijne tijd op Het Driespan!  
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2 
De laatste week voor de herfstvakantie ronden we ons thema ‘dinosaurussen’ af. Het 
was een boeiend en leerzaam thema om over te werken! 
 
Ook in de herfst spelen we elke maandagmiddag in de natuurspeeltuin. Het wordt 
daar wel steeds natter en modderiger, dus denk alstublieft aan de laarzen! 
 
Vrijdag, de laatste dag vóór de vakantie, is het weer speelgoedochtend. De kinderen 
mogen dan speelgoed van thuis meenemen. Tip: speelgoed waar je samen mee kunt  
spelen.  
 

3  
Wat wordt er hard gewerkt in groep 3! 
 
Volgende week gaan we al beginnen in ons nieuwe rekenschrift. Ook ronden we kern 2 van 
Veilig leren lezen af. En alsof leesletters en deftige schrijfletters nog niet genoeg zijn, heb- 
ben we ook kennis gemaakt met hiërogliefen door ons kinderboekenweekproject.  
 
Vanaf maandag gaan we starten met bewegend leren, samen met juf Erika. We gaan lezen, 
rekenen en spellen met ons hele lijf.  
 

4  
We moeten onze lokalen goed luchten, maar daardoor kan het soms best koud zijn in de klas. De kinderen 
mogen een vest of trui meenemen.  
 
Deze week ronden we het thema ‘En toen...’ af, omdat de kinderenboekenweek is afgelopen.  
Bedankt voor de vele babyfoto’s die we hebben mogen ontvangen.  
 
Momenteel zijn we aan het leren hoe we moeten rekenen op de getallenlijn. Daarbij moeten de 
kinderen de splitssommen goed kennen. Wilt u dit thuis extra oefenen met uw kind?  
 

5  
Nog een week en dan is het herfstvakantie! Maar we gaan er nog even hard tegen aan, voordat we uit gaan 
rusten! 
 
De kinderen mogen de tafel van 6 en 7 bij de juffen opzeggen als ze er klaar voor zijn. Blijf oefenen! Als je de 
tafels kent zijn de sommen ineens een stuk makkelijker om te maken. Deze week hebben we met de tafel van 
8 kennis gemaakt. En er mee gerekend! 
 
Groep 5B is zich druk aan het voorbereiden om een prentenboek voor te  
lezen bij de kleuters. Spannend, maar vooral leuk om te doen! In groep 5A  
lezen we deze week met de boeken van “Leeskwartier”. De hele klas beleeft  
de avonturen van het circus Pegasus in allemaal verschillende boekjes. Bij  
deze boekjes zitten allemaal leuke opdrachten zoals bijvoorbeeld een even- 
wichtsoefening van een acrobaat. De kinderen moesten op een been staan,  
met een hand in de lucht en allebei je ogen dicht. Dit was best lastig! 
Kijk maar naar deze foto! 
                                                                         



6 
Afgelopen maandag was schrijfster Mirjam Mous op bezoek in de groepen 6.  
Keesje het Geestje was ook gezellig mee. Nadat ze één van het boeken had  
nagespeeld, konden de kinderen vragen stellen.  
  
Vrijdag 16 oktober hebben we een continurooster. Dit betekent dat alle  
kinderen weer een lunch mee moeten nemen en dat ze om 14.15 uur vakantie  
mogen gaan vieren.   
  
Denken jullie nog aan de tafeldiploma’s?!  
 

7 
De laatste schoolweek voor de herfstvakantie is alweer aangebroken! Wat werken we hard met z’n allen...  
 
In deze laatste schoolweek zullen de kinderen vrijdag 16 oktober hun eigen  
lunch mee moeten nemen, aangezien we om 14:15 uur uit zijn! Willen de leer- 
lingen van groep 7B erop letten dat zij geen lunch meenemen met (sporen van)  
noten (in verband met een notenallergie in de klas)!  
 
Daarnaast willen we de kinderen die hun tafeldiploma nog moeten halen nog even 
herinneren aan hun eerste kans. Let op dat je vóór 16 oktober je eerste kans hebt gehad.  
 

8  

Als je in groep 8 zit, dan zegt iedereen dat je de oudste, wijste en slimste groep kinderen van de school bent. 
In sommige situaties komt dat wel goed van pas, zoals bijvoorbeeld met het werken op de laptops. 
De groepen 3 gingen vorige week en afgelopen dinsdag voor het eerst werken met de laptops. Best 
ingewikkeld als je dat nog niet vaak hebt gedaan. De juffen komen dan handen te kort, dus die hadden een 
noodoproep gedaan aan leerlingen van groep 8. 
Alle leerlingen kregen 1 of 2 kinderen uit groep 3 onder hun hoede om te helpen met het opstarten van de 
laptops. Het leken wel volleerde leerkrachten. 
Het was een leuke opdracht in het kader van de Vreedzame School en Samen-Aardig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


