
 

 

 

 
 
Hier is de eerste weekbrief van het schooljaar 2021-2022. Wij hopen dat iedereen een heel  
fijne vakantie heeft gehad en kijken er naar uit om iedereen maandag weer bij ons op school 
te zien! Wij wensen iedereen een leerzaam en plezierig schooljaar toe! 
 
Document coronamaatregelen 
Een andere bijlage bij de mail met deze weekbrief is het document met regels en afspraken rondom 
de coronamaatregelen. Vriendelijk verzoek deze goed door te nemen en deze na te leven. 
Ook vindt u een plattegrond met de verzamelplekken voor groep 1 t/m 4 voor het brengen en halen 
naar en van school.  
 
Plusgroep en lessen in een andere klas  
De plusgroep gaat weer van start en leerlingen die een vak volgen in een andere jaargroep, 
bijvoorbeeld bij rekenen, kunnen hier tijdens de rekenlessen weer naar toe. 
 
Nieuw lokaal en keuken 
In de vakantie is er hard gewerkt aan het realiseren van een nieuw lokaal. Het kantoor 
van de directie is samengevoegd met de administratieruimte. Het is prachtig geworden. 
In het aankomende schooljaar zal groep 5A in het nieuwe lokaal les krijgen.  
In het lokaal dat aansluit op de centrale hal in het midden van de school zijn nieuwe  
werkplekken gerealiseerd voor de collega’s en naast de keuken is het kantoor van  
meester Albert.  
Ook de keuken die aansluit op de gemeenschappelijke hal is opgeknapt. Deze is nog niet 
helemaal klaar, maar het resultaat mag er nu al zijn.  
 
Nieuwe juf 5A en 6B – per 1 oktober 
Net voor de vakantie hebben wij u geïnformeerd over de ontstane vacatureruimte door het vertrek 
van juf Jenneke. Per 1 oktober zal juf Vera van Kuijk op Het Driespan komen werken en is de 
vacatureruimte opgevuld. Juf Vera werkt op woensdag in groep 5A en op donderdag in groep 6B. 
De eerste weken zullen juf Marjan of meester Albert op woensdag in groep 5A zijn. Juf Maruscha is 
de eerste weken de hele week in groep 6B. 
 
Kennismakingsgesprekken 
In de tweede en de derde week vinden er in alle groepen kennismakingsgesprekken plaats met de 
leerlingen, ouders en leerkracht(en). In de eerste schoolweek ontvangt u een briefje waarop u uw 
voorkeursmoment kunt aangeven. 
 
Bewegingsonderwijs en zwemmen 
De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 starten meteen vanaf maandag 30 augustus. De kleuters 
hebben op dinsdag de eerste gymles. Ook het schoolzwemmen voor de groepen 4 en 5 start in de 
eerste schoolweek. Op de jaarwijzer kunt u terugvinden wanneer welke groep gaat zwemmen of 
gymmen. 
 
Geen hoofdluiscontrole  
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is er in de eerste week na de vakantie, geen 
controle op hoofdluis. Zou u thuis een controle uit willen voeren? 
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Parkeerplaats Huis te Hoecke dicht  
Graag willen wij onder de aandacht brengen dat de parkeerplaats bij Huis te Hoecke is  
afgesloten. Om grote opstoppingen bij het brengen en halen van de leerlingen te voor- 
komen, is het raadzaam om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. 
 
 
 

***Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens de middagpauze het 
overblijven op school willen verzorgen. Heeft u interesse? Mail dan naar 

info@obs-driespan.nl. *** 
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