
 

 

 

 
Onderwijshuisvesting 
Concrete plannen moeten nog worden gemaakt en ongetwijfeld zal het nog vele maanden (jaren?) 
gaan duren, maar wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de gemeente, op aanvraag van ons 
schoolbestuur Stichting de Hoeksche school, in de huisvestingsplannen heeft opgenomen dat ons 
schoolgebouw mag worden uitgebreid. Het huidige aantal leerlingen en de prognoses spelen hierbij 
een grote rol. Fijn idee dat wij àl onze leerlingen dan onder één dak met, plezier kunnen blijven 
voorzien van goed onderwijs.  
Als gezegd zal het nog een flinke tijd gaan duren voordat uitbreiding is gerealiseerd. In eerste 
instantie zal hier eerst veel voorbereidingstijd voor nodig zijn achter de schermen. Zodra er 
belangrijke ontwikkelingen zijn zullen wij u hierover informeren.  
 
Wijziging en informatie over Stichting Vrienden van Het Driespan 
In een andere bijlage bij de mail met deze weekbrief vindt u de brief met het verzoek tot het betalen 
van de vrijwillige ouderbijdrage. Hierin wordt de Stichting Vrienden van Het Driespan genoemd. 
De stichting is 20-04-2006 opgericht met het doel alle gelden, die buiten subsidieverband ten 
behoeve van de OBS Het Driespan zijn ontvangen, te beheren en te exploiteren. De ouderbijdrage 
wordt daarom overgemaakt op rekening van deze stichting. 
In het bestuur van de stichting zitten leden van de OR en MR. Met het afscheid van Marieke 
Kappetein (MR) en Evelyn Sint Nicolaas (OR) zijn ook de bestuursleden van de stichting veranderd. 
We hebben Marieke en Evelyn bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven en twee nieuwe 
bestuurders ingeschreven, namelijk: Debbie Meerman (nieuwe voorzitter, OR) en Priscilla de Haas 
(OR). In het bestuur zitten verder nog: Ilona Groenewegen (MR), Karin van Gammeren (MR) en 
Marleen Leijs (OR).  
 
Algemene Ouderraadvergadering 
Twee weken geleden verspreidde de ouderraad en de medezeggenschapsraad de stukken ten 
behoeve van de Algemene Ouderraadvergadering. Er kwamen hierop geen vragen binnen voor de 
ouderraad. Daarom stelde de ouderraad alle stukken ongewijzigd vast. Wij bedanken de 
kascontrolecommissie leden Michael Nelis en Bas Hoogendijk voor hun inzet.  
Michael is nu twee jaar kascontrolecommissielid geweest, wat betekent dat wij voor het schooljaar 
2020-2021 een nieuw kascontrolecommissielid zoeken. Wie wil de ouderraad daar dit schooljaar mee 

helpen? Stuur een e-mail naar or@obs-driespan.nl. 
 
Vragen die geen betrekking hebben op de documenten van de ouderraad, maar bestemd waren voor 
de schoolleiding en/of medezeggenschapsraad worden op een later moment aan u teruggekoppeld. 
 
Nieuws uit de MR 
Twee weken geleden heeft u in de weekbrief kunnen lezen dat we een nieuw MR- lid zochten. We 
zijn blij te kunnen melden dat Esther Kooijman (moeder van Sofie in groep 2a) onze MR komt 
versterken. Er heeft zich verder geen ouder aangemeld, zodat verkiezingen niet nodig zijn.   
 
Corona 
In de afgelopen week kondigde het kabinet nieuwe landelijke maatregelen aan rondom het 
coronavirus. Voor scholen waren er geen wijzigingen. Wel krijgen wij berichten van ouders die 
bezorgd zijn over drukte bij het plein bij het halen en brengen. Denkt u eraan het afscheid kort te 
houden en 1,5 meter afstand te bewaren? 
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Nieuws uit de groepen 

1  
Deze week hebben we het thema Dinosaurussen en de Kinderboekenweek afgerond.  
De kinderen hebben er veel van geleerd en waren erg enthousiast. Vrijdag is het dan  
(eindelijk) speelgoedochtend en begint de herfstvakantie. Misschien gaan jullie nog  
lekker naar ‘t bos....we kunnen na de vakantie best wel kastanjes, eikeltjes, dennen- 
appels gebruiken voor het thema Herfst. Maar ook andere dingen die met de herfst  
te maken hebben zijn welkom. Het boek “Fiet wil rennen” staat centraal. Is er mis- 
schien iemand die het boek thuis heeft? Dan lenen we het graag! 
Nu de winterjassen weer aan moeten, zijn we druk aan ‘t oefenen om zelf de  
mouwen goed te draaien als ze binnenstebuiten zitten en zelf de rits dicht te maken.  
Het motto is: van proberen kun je leren! Oefenen jullie thuis ook met de kinderen? 

2 
Na 3 weken hard werken, spelen en (voor)lezen zijn we veel te weten gekomen over 
dinosaurussen. 
Deze week ronden we het thema af zodat we na de vakantie kunnen starten met een 
nieuw onderwerp. Dit wordt: De Herfst!  
Het boek “Fiet wil rennen” staat centraal. Is er misschien iemand die het boek thuis  
heeft? Dan lenen we het graag! 
Natuurlijk zijn kastanjes, eikeltjes, beukennootjes en dergelijke weer van harte wel- 
kom. Leuk om ze te verzamelen in de komende vrije week.  
De nieuwe letter wordt de letter r. 
 
Onze kleuters gymmen in hun ondergoed. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen een  
hemd of T-shirt aanhebben?  We ventileren nu veel en een blote buik is dan erg koud. 

3  
Na de vakantie starten we alweer met kern 3 van Veilig leren lezen. We hebben tot nu 
toe 14 letters geleerd, dus dat gaat lekker vlot. Ook de “deftige” schrijfletters gaan  
steeds beter. 
Alle kinderen krijgen vrijdag een leesbingo mee naar huis. Het is namelijk erg belangrijk 
om ook in de vakantie te blijven lezen. Op die manier blijven de kinderen de aangeleerde 
letters goed onthouden. Voor elke 10 minuten die je in de vakantie leest, mag je het bij- 
behorende vakje aankruisen. Zijn alle vakjes aangekruist, neem de bingo mee naar school,  
dan mag je een cadeautje grabbelen. 
 
We wensen iedereen een fijne vakantie! 

4  
We zijn ontzettend trots op onze groepen 4! Wat hebben ze de eerste periode hard ge- 
werkt en al veel geleerd. We hebben onder andere de tafel van 2 geleerd en we willen u 
vragen om deze thuis regelmatig te oefenen met uw kind(eren). Dit kan op allerlei mo- 
menten: onderweg in de auto, tijdens het avondeten, lopend in de natuur, springend  
met sprongen van 2, etc. Na de vakantie mogen de kinderen langskomen om de tafel  
binnen 30 seconden op volgorde op te zeggen. Als dat lukt krijgen ze een sticker in het  
tafelpaspoort. Als alle stickers zijn verdiend kunnen de kinderen voor het tafeldiploma A  
gaan. Succes!! 
 
Geniet van jullie vakantie!  



5  
Wat is de tijd voorbij gevlogen! Het is alweer herfstvakantie!  
 
We hebben de afgelopen periode hard gewerkt. Vorige week hebben we tijdmachi- 
nes geknutseld.  Het is leuk om te zien hoeveel fantasie de kinderen hebben en of 
ze de toekomst willen zien of juist het verleden.  
 
Maar nu even een weekje vakantie! Geniet ervan en rust goed uit! En als je tijd hebt: 
oefen de tafels 6, 7 en 8. 
 
Het voorlezen van prentenboeken in de klas van juf Gabriëlle was spannend, maar  
ook ontzettend leuk! Goed gedaan groep 5B!  
 
 
 

6 
Steeds meer kinderen doen een poging om hun tafeldiploma te halen. Soms 
lukt het en soms lukt het niet. Ze geven in ieder geval niet zomaar op. Na de 
herfstvakantie gaan we lekker door met het opzeggen van de tafeldiploma’s.  
 
Afgelopen dagen hebben de kinderen de vragenlijst van KIJK op Sociale 
Competenties ingevuld. Bij het punt ‘aandacht houden bij mijn werk’ gaven de 
kinderen aan dat dit soms nog erg lastig is. In de klas gaan we erop letten dat 
dit een stuk beter wordt en ik heb er alle vertrouwen in dat dit ons gaat lukken!  
 

7 
Na de herfstvakantie is het zover! We gaan starten met de voorbereidingen voor de spreekbeurten en 
boekenbeurten. Aangezien de kinderen in groep 7 zitten, hopen wij als juffen dat er bij de spreekbeurten 
moeilijkere onderwerpen gekozen worden. Dus geen onderwerpen, zoals “mijn cavia” of “mijn paard”. 
In de weken na de herfstvakantie zal er een planning gemaakt worden voor 
zowel de boekbesprekingen als de spreekbeurten. De data zullen de kinderen in 
hun agenda opschrijven.  
  
Het is al eerder aangegeven, maar op vrijdag 27 november is het zover: de 
voorleeswedstrijd! Mocht uw kind geïnteresseerd zijn in de voorleeswedstrijd, 
zou het leuk zijn als de kinderen thuis kunnen oefenen. Voor de 
voorleeswedstrijd is het belangrijk dat de kinderen die voorlezen letten op hun 
mimiek, stemgebruik en enthousiasme! In de klas zullen de voorrondes 
gehouden worden en daarna zullen er twee kinderen per groep 7 gekozen 
worden. Wij zijn erg benieuwd wat onze groepen 7 in petto hebben!  
 
Voor nu wensen we alle leerlingen een heel fijne vakantie! Rust lekker uit, zodat 
je na de vakantie weer vrolijk én uitgerust naar school komt! Tot dan!  
 

8  

Groep 8A gaat op donderdag 29 oktober naar het Hoeksch Lyceum.  
Wij volgen daar een science- en klimwandles. Dus de kinderen moeten gymspullen meenemen. De les is van 
13.00 uur tot 15.00 uur. Er is een bus geregeld om ons te brengen. De kinderen komen tussen de middag niet 



naar huis, want de bus vertrekt al om 12.30 uur. Dus graag lunchpakket mee. Denkt u er ook aan om de 
overblijf af te zeggen? Wij gaan er een leuke middag van maken! 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


