
  

 

 

 
TSO medewerkers gezocht!  
Bent u die enthousiaste vrijwilliger die graag met kinderen werkt? 
Wij kunnen uw hulp goed gebruiken voor de tussenschoolse opvang op Het Driespan in Puttershoek. 
U wordt er nog voor betaald ook: €10,- netto per lunchmoment*. Eigen (klein)kinderen die leerling 
zijn op Het Driespan mogen kosteloos mee op uw werkdagen. 
Bent u flexibel inzetbaar tijdens het lunchmoment? Dan zijn wij op zoek naar u! 
Interesse? Stuur een e-mail naar info@stichtingdetafelvan.nl . Dan nemen we snel contact met u op. 
 
Nationaal Schoolontbijt  
Vrijdag 6 november doet onze school weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. In alle klassen 
starten we met een gezellig en gezond ontbijt. Dit jaar jammer genoeg zonder hulp van ouders. 
Op deze dag ontbijten de kinderen niet thuis, maar samen op school.  Meer informatie kunt u vinden 
op de site: www.nationaalschoolontbijt.nl  
Wilt u uw kind voor deze ochtend een bord, beker, bakje en bestek meegeven in een tas? We 
proberen op deze manier het afval van deze activiteit te beperken. Daarom gebruiken we geen 
wegwerpservies.  
 
Bericht van de ouderraad 
Als ouderraad van Het Driespan ondersteunen wij de leerkrachten bij de organisatie van alle grote 
feesten (en activiteiten zoals verkeerlessen en sportdagen) op school. Wij houden ons nadrukkelijk 
niet bezig met het beleid. Met vragen over de drukte rond school, lestijden, etc. verwijzen we je dan 
ook door naar de MR en/of de schooldirectie.  
 
Dit jaar zullen de activiteiten anders zijn dan normaal. Zo mogen ouders niet blijven kijken bij het 
sinterklaasfeest en tijdens Kerst worden de ouders niet ingezet als bediening of chef (maar wel als 

taxichauffeur      ). Uiteraard zorgen wij er, met de leerkrachten, voor dat het voor de kinderen een 
prachtig feest wordt!  
 
Als OR vinden wij een goede communicatie over de activiteiten heel belangrijk. Zeker nu niemand de 
school in mag en je daardoor minder meekrijgt wat de kinderen doen is dat belangrijk. Daarom is er 
regelmatig een stukje van ons in de weekbrief te vinden.  
Als je vragen hebt over activiteiten, de communicatie van de OR niet helder vindt of ideeën hebt hoe 

het beter kan horen wij dat graag. Je kunt ons altijd bereiken via de mail: OR@obs-driespan.nl of 
spreek een van de OR-leden aan. 
 
Namens de OR, Debbie Meerman 
 
Verkeer: in- en uitstappen 
Bij het halen en brengen van de leerlingen is het logischerwijs een druk moment rondom onze 
school. Een ‘vast haal- en brengpunt’ punt om uw kind af te zetten bij onze school is er niet. Wij 
vragen u dan ook om uw kind(eren) in en uit te laten stappen op een geschikte plaats, zodat er zo 
min mogelijk hinder ontstaat bij het brengen en ophalen met de auto. Het zou fijn zijn wanneer 
zoveel mogelijk leerlingen (het laatste stukje van de route) fietsend of lopend afleggen. Als we hier 
met elkaar opletten houden we het zo veilig mogelijk.  
 

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

 

 

Weekbrief van 2 november 2020 
         
 
 

 

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


Nieuws uit de groepen 

1  
Deze week is het herfstthema begonnen, we hebben afgelopen maandagmiddag met de groepen een 
herfstwandeling gemaakt. U heeft er vast wel iets over gehoord of gezien thuis, want elk kind heeft een 
emmertje of bakje met de gevonden spullen mee naar huis genomen. Heel wat kinderen hebben spulletjes uit 
het bos meegenomen, zodat we er goed mee kunnen werken met allerlei weeg\tel\taalspelletjes. Fijn!  
 
Donderdag 27 oktober hebben we gekeken naar een leuke voorstelling 
(bij ons in het speellokaal) van het Kunstgebouw. Theater Smoespot  
heeft de voorstelling verzorgd. Altijd een hele belevenis!  
 
Volgende week vrijdag hebben we alweer een leuke activiteit: het Nationaal Schoolontbijt. Verdere info 
hierover vindt u in de weekbrief.  
 
Kinderhumor: Tijdens de wandeling zagen we een boom met een gat in de stam. “Hier woont de eekhoorn 
denk ik,” zei een kleuter. “Nee hoor,” zei een ander kind, “De ramen zijn dicht!” 

2  

Donderdag 27 oktober hebben we gekeken naar een voorstelling (bij ons in het speellokaal) van het 
Kunstgebouw. Deze ging over Kikkerdril, kikkers en vriendschap. De kinderen hebben toen erg genoten van de 
voorstelling. 
 
We zijn begonnen met het thema: Herfst. Kinderen mochten en mogen hiervoor  
spulletjes meenemen. 
 
De nieuwe letter ‘r’ is ook erg in trek bij de kinderen. 
 
Volgende week vrijdag doen we mee met het Nationaal Schoolontbijt. 

3  
We hebben met bussommen geleerd dat + erbij betekent en – eraf. Komende week gaan we aan de slag met 
echte sommen.  
 
Volgende week vrijdag (6 november) willen we een herfstspeurtocht doen. Wilt u  
uw kind laarzen in een plastic tas meegeven naar school in plaats van gymkleding? 
 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op maandag lange haren in een staart dragen in  
verband met de veiligheid tijdens de gymles. 

4  
Voor de herfstvakantie lieten we u weten dat de leerlingen de tafel van 2 binnen  
30 seconden op mogen zeggen bij de juf of meester en daar is al goed gehoor aan- 
gegeven. Verschillende kinderen hebben de eerste sticker op hun tafelpaspoort  
verdiend, knap gedaan! Deze week komt de tafel van 10 aan bod en in beide klas- 
sen hebben we een tafels-tafel. Hierop mogen de leerlingen materialen neerzetten 
die een voorbeeld van een tafel laten zien. Deze mogen ze ook van thuis meenemen.  
 
Het thema van De Vreedzame School gaat over het voorkomen en oplossen van conflicten. De kletskaarten 
van het vorige thema hebben de leerlingen inmiddels mee naar huis gekregen.  
 



5  
De komende weken gaan we aan de slag met de lessen van De Vreedzame 
School over het voorkomen en oplossen van conflicten.  
 
Met Nieuwsbegrip hebben we zelf de kopjes op de goede plaats gezet in de  
tekst. Door goed na te denken en de tekst goed te lezen ging het best goed.  
(foto’s) 
                                                                            
Al veel kinderen hebben de tafels van 6, 7, 8 en zelfs 9 bij de juffen opgezegd,  
knap hoor! We zijn dit rekenblok ook begonnen met deelsommen. En dan blij- 
ken de tafelsommen ontzettend handig om te kennen! Dus blijf oefenen! 
 
Vrijdag 6 november hebben we schoolontbijt. Alle kinderen mogen vanaf don- 
derdag bestek mee naar school nemen. Graag voorzien van naam! 

6 
De eerste week van de herfstvakantie zit er weer op… 
 
Aanstaande maandag staat de Shuttlerun test op het gymprogramma van de  
leerlingen. De kinderen mogen een extra flesje water mee naar school nemen.  
 
Vrijdag 6 november ontbijten wij op school, vanaf donderdag mogen de kinderen  
bestek meenemen naar school. Graag voorzien van naam. 
 
We zouden het fijn vinden als alle rapporten weer op school komen, we hebben er al veel, maar missen er 
nog steeds een aantal. 

7 
Aangezien de kinderen er zo enthousiast naar vragen, hebben de gymjuf 
en gymmeesters besloten om op maandag 2 november de “piepjestest” 
af te nemen. Omdat deze gymles veel energie vergt van de leerlingen, 
mogen de kinderen een extra fles water mee naar school nemen, zodat 
ze genoeg drinken. In de klas is dit al gemeld.  
 
In de vorige weekbrief hebben wij al gemeld dat het binnenkort weer 
tijd is voor de boekbesprekingen/spreekbeurten. Er zullen dan ook vanaf volgende week inschrijflijsten 
hangen met daarop data voor de kinderen. Daarnaast zal er ook een ‘hulpblad’ meegegeven worden, voor 
zowel de boekbesprekingen als spreekbeurten.  
 
Ook is het fijn als alle rapporten weer naar school komen! We hebben al veel rapporten mogen ontvangen, 
maar we missen er nog een paar... Mocht u thuis nog een rapport hebben, wilt u deze dan meegeven aan uw 
kind?  

8  

Groep 8A bracht een bezoek aan Het Hoeksch Lyceum.  
Klimmen, een egg-challenge en meer…  
Een bezoek aan de middelbare school maakt aardig wat indruk, maar  
was een groot succes!  
 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


