
  

 

 

 
Schoolfotograaf 
Volgende week hopen we de inlogkaarten van de schoolfotograaf te ontvangen. Deze worden dan op 
school aan de kinderen uitgedeeld. Nog heel even geduld dus! 
 
Inschrijven broertjes/zusjes op school 
In het (bijna) afgelopen schooljaar hebben wij weer veel nieuwe leerlingen mogen 
inschrijven op Het Driespan. Wij zijn heel blij dat veel ouders (opnieuw) voor onze  
school hebben gekozen! 
Het is voor ons fijn om tijdig te weten hoeveel leerlingen er zullen worden aangemeld. 
Zitten uw kinderen al op onze school en komen binnenkort ook broertjes of zusjes  
naar Het Driespan? Geeft u dit dan aan ons door, dan zorgen wij voor een inschrijf- 
formulier. Uiteraard kunt u ook altijd een afspraak met ons maken voor een (her- 
nieuwde) kennismaking en rondleiding.  
Kent u nog ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren)? Ook  
voor hen maken wij graag tijd. Zij kunnen altijd contact met ons opnemen om een 
kennismakingsafspraak in te plannen. Graag via info@obs-driespan.nl of 078-6763807. 
 
Groepsverdeling 2021-2022  
Volgend schooljaar starten we met ongeveer 350 leerlingen verdeeld over 16 groepen.  
 
Eerder heeft u kunnen lezen dat meester Ferry van Lier vanaf volgend schooljaar gaat werken op een 
andere school. O.a. door deze ontstane vacatureruimte mogen wij volgend schooljaar 3 nieuwe 
collega’s begroeten: 
juf Serena Herweijer en juf Natascha de Jong hebben in het afgelopen schooljaar bij ons hun (LIO-) 
stage afgerond en kunnen bij ons blijven werken. Juf Sandra van Dien heeft zich in een eerdere 
weekbrief aan u voorgesteld. Wij wensen hen een fijne tijd op Het Driespan! 
 
Dit betekent dat wij de verdeling van de leerkrachten over de groepen voor het schooljaar 2021-2022 
compleet hebben kunnen maken. 
 
Bij de verdeling van de leerlingen over de groepen, zijn we uitgegaan van de groep waarin uw kind dit 
jaar heeft gezeten. Groep 1A wordt groep 2A, 1B wordt groep 2B, 2A wordt groep 3A, 2B wordt 3B, 
enz.  
 
Wanneer leerlingen niet overgaan naar het volgende leerjaar of wanneer er twijfels zijn over de 
overgang van een leerling naar het volgende leerjaar, heeft de leerkracht hier reeds contact met u 
over gehad.  
 
Volgend jaar gaan de groepen 4A en 4B naar een lokaal in basisschool De Schelp. Er is gekozen voor 
deze groepen, omdat wij trachten leerlingen niet meer dan één jaar buiten ons hoofdgebouw in te 
delen. 
 
Er loopt nog altijd een aanvraag bij de gemeente voor wat betreft extra uitbreiding van onze lokalen 
buiten ons hoofdgebouw. Inmiddels is de uitbreiding van het huidige gebouw opgenomen in de 
onderwijshuisvestingsplannen van de gemeente Hoeksche Waard, maar uitbreiding zal niet op zeer 
korte termijn gerealiseerd worden. 
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Verdeling van de leerkrachten over de groepen in het schooljaar 2021-2022 
Groep 1A Juf Natascha de Jong  

Groep 1B Juf Mirjam van de Griend en juf Suzanne Verzijl  

Groep 2A Juf Suzanne Verzijl en juf Claar Philippa  

Groep 2B Juf Gabriëlle van Sante en juf Gitta Bender  

Groep 3A Juf Serena Herweijer en juf Diana Kranenburg   

Groep 3B Juf Simone Groeneveld en juf Serena Herweijer  

Groep 4A Juf Petra van Prooijen  

Groep 4B Juf Sandra van Dien en juf Marieke van Drongelen  

Groep 5A Juf Wendy Kalkman en juf Jenneke de Oude  

Groep 5B Juf Sandra Groeneveld en juf Sandra van Dien  

Groep 6A Juf Kirsten van der Hoek en juf Esmeralda Schröter  

Groep 6B Juf Maruscha Koekebakker en juf Jenneke de Oude  

Groep 7A Juf Bianca Opschoor en juf Daisy Vos  

Groep 7B Meester Harry Visser en juf Annelies Lak  

Groep 8A Juf Emma van Arkel   

Groep 8B Juf Mariëlle van der Sijde en juf Daisy Vos  

• Juf Suzanne Verzijl is in verwachting. Wij zullen u binnenkort informeren over de invulling van 
haar zwangerschapsverlof. 

• Meester Ben van Driel werkt aan verschillende, groepsoverstijgende schooltaken en kan 
direct invallen bij bijvoorbeeld een ziekmelding van een leerkracht.  

• De plusgroep op donderdagmiddag krijgt les van juf Anniek van der Stel.  

• Juf Esmeralda Schenk en juf Erika de Koning ondersteunen de leerkrachten in verschillende 
groepen. 

 
Eindfeest 
Donderdag 15 juli organiseren wij voor de groepen 1 t/m 7 een eindfeest! Voorheen vierden we 
meesters- en juffendag aan het einde van het schooljaar. Hier zijn we vanaf gestapt, want het voelde 
toch een beetje vreemd voor sommige meesters en juffen om pas een half jaar later je verjaardag te 
vieren.  
We hebben daarom nu gekozen voor een eindfeest, om met elkaar het schooljaar feestelijk af te 
sluiten. De precieze invulling houden we nog een beetje geheim, maar we verklappen wel alvast het 
thema: glitter en glamour! Dus trek je gouden glitterjasje en je zilveren pruik maar alvast uit de kast! 

(of zorg dat je je ‘stralende’ glimlach klaar hebt liggen      ).  
 
Nieuws uit de groepen 

1  
De kinderen hebben heerlijk gespeeld in de watertafel en ondertussen op een speelse manier geoefend met 
drijven, zinken en hoeveelheden. Af en toe gingen ze, ondanks de schorten, nog wel wat nat naar huis. Met 
dat mooie weer geen probleem.  
Tijdens kringmomenten hebben we geleerd van de waterproefjes, 
wat neemt water op en wat niet, waar past het meeste water in, 
enz.  
 

Volgende week gaan we op vakantie       

We kunnen best wel spullen gebruiken: koffers, zwembadje met 
een pomp erbij, luchtbedjes, lege zonnebrandcrèmeflesjes, 
reisgidsen... wie heeft er wat voor ons te leen wat thuis niet meer gebruikt wordt? 
 



2  

We hebben deze week met elkaar het thema ‘water’ afgesloten. We 
hebben geëvalueerd wat we tijdens dit thema allemaal geleerd hebben. 
Zo weten we nu alles over de waterkringloop en hoe we aan schoon 
water uit de kraan komen. Een boeiend en leerzaam thema! 
Volgende week starten we met het laatste thema van dit schooljaar: 
vakantie! De letter die we volgende week centraal stellen is de letter g 
(spreek uit als gggggg).  
 

3  
We gaan volgende week kern 11 afsluiten. Wie het leuk vindt, mag zijn/haar lievelingsboek 
meenemen en hier een stukje uit voorlezen! 
Ons rekenschrift hebben we ook uitgewerkt. Tijdens de komende weken gaan we veel  
aan de slag met automatiseren, rekenspellen en klokkijken.  
 
 

4  
Ondanks de warmte in onze klassen is er de afgelopen weken keihard gewerkt in onze groepen 4. We zijn 
ontzettend trots op de kinderen!  
Over twee weken krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis, met daarin ook hun resultaten. 
 
Deze leerstof staat komende week op het programma:  
Rekenen: plus- en minsommen t/m 100 (op de getallenlijn), herhaling van de tafels, rekenen met geld en 
oriëntatie op de getallenlijn t/m 500.  
Taal: we gaan nogmaals woordparachutes maken en we herhalen de lesstof van de afgelopen twee weken. 
Binnenkort komt er weer een taaltoets aan.  
Spelling: herhaling van de bakker-regel. Klap het woord in stukjes. Hoor je aan het einde van de eerste 
klankgroep een korte klank? Schrijf dan een dubbele medeklinker. En we gaan woorden schrijven waarin een 
tweetekenklank aan het einde van een klankgroep staat, bijv. keuken.  

5  

De CITO-toetsen zijn door alle kinderen gemaakt. Wat fijn dat dit achter de rug is. Over twee weken krijgen 

alle kinderen hun rapport mee naar huis. Zet hem dus nog even op!        
 
Volgende week gaan we in beide groepen 5 aan de slag met het voorbereiden van een presentatie. De 
bedoeling is dat de kinderen in tweetallen een prentenboek voorbereiden in de klas en het daarna 
presenteren aan de groep. Dit houdt in dat ze samen het boek op toon voorlezen en de illustraties aan de klas 
laten zien. 
 
Vrijdag 25 juni 2021 krijgen de kinderen een Topo-toets over de provinciehoofdsteden.  
Alle kinderen hebben een oefenblad mee naar huis gekregen. Begin op tijd met leren!  
Zet hem op!            
 
Mocht je je tafeldiploma B nog niet gehaald hebben......het kan nog steeds. Dus geef je op! 
 
Volgende week vrijdag is juf Lize voor het laatst in groep 5A. Ze liep het hele jaar stage bij ons op woensdag, 
donderdag en vrijdag omdat ze heel graag onderwijsassistent wil worden. Wat was het fijn dat ze bij ons was 
en wat heeft ze ons goed geholpen tijdens de lessen!  We wensen haar veel succes en hopen dat ze haar 
diploma haalt!  



6 
 
Wat heeft de oranjekoorts toegeslagen. We hopen dat dit na 
gisteravond zo zal blijven. 
 
 
 
 
 
 

 
Joehoe, alle CITO’s in groep 6b zitten erop! Wat hebben de kinderen hun best 
gedaan! Nu is het aan de juf om alle rapporten te maken. Om ervoor te zorgen 
dat hij helemaal compleet is, hebben de kinderen alleen volgende week nog om 
hun tafeldiploma te halen. Dus maak snel een afspraak met de juf. 
Gisteren speelde het Nederlands elftal weer. Aan de kinderen heeft het niet 

gelegen      .  

7  
Jaaaaa! In groep 7B zijn alle tafeldiploma's behaald! Dat is een feestje waard!  
 
De afgelopen twee weken heeft groep 7 gebikkeld om hun CITO's te maken. Wat hebben ze hard gewerkt. 
Over twee weken krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis, met daarin ook hun resultaten.  
De juffen zijn druk bezig om alle rapporten in orde te maken.  
Mocht u nog een rapport thuis hebben, wilt u het dan meegeven aan uw zoon/dochter? 
 
Voor de leervakken (Engels, Natuniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis) komen de laatste toetsen van dit 
schooljaar steeds dichterbij. Zet hem nog eventjes op met leren, jullie kunnen het! 
 

8  
Zo, dat was een inspannende week met filmen en met een flinke hitte. 
Desalniettemin zitten alle shots erop en kunnen we nu slechts afwachten op het eindresultaat. 

Het zal vast een groot succes worden.  
 
In een vorige nieuwsbrief werd verteld dat er in groep 8A gewerkt werd aan een Natuniekproject. Wat waren 
de kinderen enthousiast en wat werden er mooie huizen, dino's of omgevingen voor de otters gemaakt. 
Hieronder enkele foto's. 

   
De ouders van groep 8A zullen alle gemaakte foto's via mail ontvangen. 

 


