
  

 

 

 
Corona 
Zo net voor het einde van het schooljaar zien de corona-cijfers er landelijk veel beter uit en zijn er 
versoepelingen aangekondigd. Dat is natuurlijk goed nieuws!   
De groepjes binnen de klas kunnen bijvoorbeeld worden ‘losgelaten’ en buiten is de verdeling van 
het plein in vakken, vanaf maandag verdwenen. 
Er geldt nog steeds dat er aandacht is voor extra hygiëne en dat iedereen thuisblijft bij klachten.  
Omdat het houden van 1,5 meter afstand blijft gelden is er voor het halen en brengen niets 
gewijzigd.  
In een andere bijlage in de mail bij deze weekbrief, vindt u alle maatregelen in de aangepaste versie 
van het document ‘Çoronamaatregelen Het Driespan’. Leest u dit document alstublieft goed door. 
 
Spreekmiddag- avond op 5 juli  
Gezien de versoepelingen kunnen wij u op 5 juli weer fysiek op school ontvangen voor  
de spreekmiddag- avond. De briefjes gaan op vrijdag 25 juni mee naar huis. Wilt u zo  
vriendelijk zijn de briefjes ingevuld voor woensdag 30 juni in te laten leveren bij de  
leerkracht(en). U krijgt dan de uitnodiging op vrijdag 1 juli van ons terug.  
Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn ook welkom bij de gesprekken. 
 
Teek 
Afgelopen week is er bij een leerling thuis een teek gevonden. Rondom de school is veel groen, maar 
ook op andere plekken buiten waar kinderen spelen kunnen teken voorkomen. Een regelmatige 
tekencontrole kan verstandig zijn om teken zo snel mogelijk, op de juiste wijze te kunnen 
verwijderen. Meer informatie kunt u vinden op www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme/teek . 
 
Terugbetaling ouderbijdrage 
De terugbetaling van de vrijwillige ouderbijdrage van de afgelopen twee schooljaren is afgerond. 
Voor sommige kinderen zijn de ouderbijdragen in 2019 en 2020 van verschillende bankrekeningen 
overgemaakt. Bij het terugbetalen voor beide schooljaren zijn de rekeningnummers aangehouden 
waarmee in dat betreffende jaar betaald is. Het was een flinke klus en we zijn blij dat de OR dit voor 
de zomervakantie heeft kunnen regelen. 
 
Schoolzwemmen 
De groepen 4 en 5 zijn alweer een paar weken aan het schoolzwemmen. Het zwembad heeft  
aan ons doorgegeven dat er dit schooljaar niet meer wordt gezwommen voor een diploma. 
 
Nieuws uit de groepen 

1  
Het laatste thema voor de zomervakantie gaat over...de vakantie! In de klas is een  
kampeerhoek gemaakt, we knutselen over de vakantie en lezen erover.  
 
We hebben een nieuwe letter geleerd namelijk de Z, van zomervakantie, zon, zee,  
Zeilboot, etc.  
 
De kinderen mogen spulletjes meenemen van huis die beginnen met de Z. Graag wel 
voorzien van naam. 

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

 

 

Weekbrief van 28 juni 2021 
         
 
 

 

http://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme/teek
mailto:info@obs-driespan.nl
http://www.obs-driespan.nl/
http://www.facebook.com/obshetdriespan/


2  

Ons laatste thema voordat de zomervakantie begint is 
aangebroken….:vakantie! 
We zijn aan de slag gegaan om leuke vakantieplekjes te maken in de 
poppenhoek. Met een tentje, strandhanddoeken en slippers! Op de gang 
hebben we een ijsjeswinkel gemaakt en leren we betalen met geld. We 
knutselen natuurlijk ook in het vakantiethema en lezen boeken over de 
zomer en vakantie.  
De nieuwe letter die centraal staat is de g (spreek uit als ggggggg).  
 

3  
De kinderen die willen mogen nog steeds een boek meenemen om uit voor te lezen.  
Maandag beginnen we met de allerlaatste kern van veilig leren lezen. In deze kern  
gaan we aan de slag met het toneellezen. De kinderen mogen met verschillende stem- 
metjes lezen en krijgen ieder een eigen rol.  
 
De komende periode gaan we nog oefenen met de sommen die we nog lastig vinden. 
We werken niet meer in het werkboekje, maar rekenen op de laptops en in spelvorm.  
 

4  
Volgende week is een spannende week. De kinderen krijgen aan het einde van de week het rapport mee naar 
huis. Bij een aantal kinderen zit het tafeldiploma er ook in. De kinderen die deze nog niet hebben gehaald, 
kunnen de tafels volgende week nog opzeggen. Oefen daarom nog even goed en wie weet kan deze nog in 
het rapport komen!!  
 
Bij alle vakken komen de onderwerpen, die we hebben geleerd aan bod. Bij rekenen zijn 
het de plus- en minsommen tot 100 en de tafels die we goed oefenen. 
Met spelling komen de woorden uit de categorieën ΅jager" en "bakker" aan bod. Ook  
woorden als hond worden geoefend. 
  

5  

Volgende week gaan de rapporten mee! Spannend! De zomervakantie komt nu echt in zicht. 
We maken er met elkaar nog even een fijne tijd van! Gelukkig is het nu wat minder warm waardoor we toch 
nog goed ons werk kunnen doen. 
 
Momenteel zijn we bezig met het presenteren van de prentenboeken. Wat  
doen de kinderen het goed! En wat een plezier! Het is leuk om te zien hoe de 
kinderen zonder zenuwen een boek presenteren aan hun klasgenoten. 
 
Met spelling zijn we aan het oefenen met woorden die uit 2 woorden bestaan zoals hijskraan of sporttas. 
 
Met taal zijn we het laatste thema aan het afronden.  
 
Ook met rekenen zit het er bijna op! Deze week hebben we weer geoefend met schattend rekenen. Ook 
delen met rest kwam weer aan de orde! Wat fijn als je de tafels kent! Dan is het zo makkelijk! 
 
 



6 
Hoever zal het Nederlands Elftal komen? En dan is de vraag: Wie o Wie wint de prijs voor 
het goed voorspellen van de uitslagen??? 
 
Volgende week vrijdag gaan de rapporten mee naar huis. Tot op het laatste moment 
kunnen de kinderen hun tafeldiploma nog halen.  
 
Maandagmiddag gaan we in groep 6b met scheerschuim aan de slag. Misschien handig 
om rekening te houden met de kledingkeuze. 
  

7  
Een leerling uit onze groep hield zijn spreekbeurt over de douane 
en hoe gaaf is het dan als er twee echte douaniers naar school toe 
komen. Alle kinderen mochten smokkelwaar van dichtbij zien, 
achter in de werkauto zitten en echt meemaken hoe het is om met 
zo’n zwaar kogelwerend vest te moeten rennen. Voor meer foto’s 
zie de schoolapp.  
Wat een leuke ervaring was dit! 

 
Tijdens de pauze vindt groep 7a het leuk 
om met een klein groepje basketbal te 
spelen. Zij hebben bedacht om de 
papiercontainers als baskets te gebruiken.  Wat een creatief idee!  

Voor één keertje dan…       

8  
In een vorige weekbrief hebben we al verteld wat de tijden van het grote groep 8 feest zijn. Dus tijd voor een 
nieuw tipje van de sluier......... 
Op donderdag 8 en vrijdag 9 juli zullen veel activiteiten buiten plaatsvinden, soms ook op andere locaties. De 
kinderen moeten die dagen meenemen: rugtas en zonnebrandcrème. 
Op vrijdag 9 juli hebben de kinderen een fiets nodig. 
 
Omdat het programma op donderdag en vrijdag tot laat in de avond loopt, willen  
wij graag dat uw kind opgehaald wordt door een volwassene. U kunt buiten op uw  
kind wachten (op anderhalve meter afstand van elkaar). 
 
Meer informatie volgt…  

 


