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De eerste schoolweek van 2021 zit er (bijna) op. We zouden natuurlijk allemaal graag anders zijn
gestart, maar we maken er digitaal weer het beste van met elkaar.
Er wordt weer veel van iedereen gevraagd. Dank voor alle inspanningen tijdens het onderwijs op
afstand!
Na de persconferentie op dinsdag 12 januari, weten we of de scholen op 18 januari weer open
zullen gaan voor fysiek onderwijs, of dat de periode van afstandsonderwijs verlengd gaat worden.
Uiteraard zult u hier ook door ons over worden geïnformeerd.
Noodopvang
De noodopvang tijdens de sluiting van de scholen is bedoeld voor kinderen waarvan één of beide
ouders of verzorgers werken in een cruciaal beroep. Werkt slechts één van de twee ouders of
verzorgers in een cruciaal beroep? Dan vragen we u om uw kind thuis op te vangen. Als dit echt niet
lukt kunt u gebruik maken van de noodopvang. Voor vragen over noodopvang of het aanmelden kunt
u bellen naar 078-6763807 of mailen naar info@obs-driespan.nl.
Vakantierooster schooljaar 2021-2022 voor primair en voortgezet onderwijs
Het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld. Dit document is ook terug te
vinden op onze website www.obs-driespan.nl/vakanties .
Herfstvakantie
Zaterdag 16-10-2021 t/m zondag 24-10-2021
Kerstvakantie
Zaterdag 25-12-2021 t/m zondag 09-01-2022
Voorjaarsvakantie
Zaterdag 26-02-2022 t/m zondag 06-03-2022
Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag
15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022
Meivakantie
Zaterdag 23-04-2022 t/m zondag 08-05-2022
Hemelvaart
Donderdag 26-05-2022 t/m zondag 29-05-2022
Pinksteren
Maandag 06-06-2022
Zomervakantie
Zaterdag 09-07-2022 t/m zondag 21-08-2022
• de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het
vakantieschema 2021-2022 van het Ministerie van OCW
• de vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.
• over eventuele studiedagen op Het Driespan wordt u later geïnformeerd.
HackShield
Kinderen zijn steeds vaker online. Ze spelen games, appen en brengen veel tijd
door op social media. Een mooi tijdbedrijf, al kent dit online leven ook een
keerzijde. Omdat kinderen zich niet bewust zijn van de gevaren die ze online lopen
zijn ze ook een kwetsbare groep en makkelijke prooi voor hackers en andere
online criminelen.
HackShield is een Cybersecuritygame die kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud
weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit.
De gemeente Hoeksche Waard heeft zich bij HackShield aangesloten om cybercriminaliteit aan te
pakken en de jeugd digitaal vaardig te maken. Daarom loopt de komende weken een campagne
waarin de kinderen uit de gemeente opgeroepen worden om HackShield te spelen en zich te
ontpoppen tot Junior Cyber Agents. Aan het eind van de campagne worden de beste spelers officieel
gehuldigd.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen bereikt worden heeft de gemeente ons benaderd
om aandacht te vragen voor de campagne HackShield.
HackShield kan gespeeld worden op een laptop of pc via www.joinhackhield.nl en op een tablet of
smartphone door de gratis app te downloaden in de App-store of Google Play.
Het eerste level kan zonder account gespeeld worden, om verder te spelen dan het eerste level moet
een account aangemaakt worden.

