
 

 

 

 
Kennismakingsgesprekken 
In de komende weken vinden er in alle groepen kennismakingsgesprekken plaats met de leerlingen, 
ouders en leerkracht(en). Inmiddels heeft iedereen een uitnodiging ontvangen. Wij kijken er naar uit 
om iedereen op school te zien! 
 
Vertrouwenspersoon  
Geachte ouders,  
Ik vervul de functie van vertrouwenspersoon. Mocht u met dingen worstelen die met school (leer- 
ling, leerkracht, groep etc.) te maken hebben en waar u niet uitkomt dan mag u altijd contact met  
mij opnemen per mail naar vertrouwenspersoon@obs-driespan.nl, of u kunt mij ook telefonisch 
bereiken op 078-6763807 (school). Ook de leerlingen ontvangen een brief van mij.  
Met vriendelijke groeten, Juf Diana 
 
JOGG 
De gemeente Hoeksche Waard is JOGG gemeente. Dat staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Wij 
doen hier als basisschool aan mee.  
Onderdeel van JOGG is het uitvoeren van onderzoek om de effecten te meten. De kinderen in groep 
6 t/m 8 vullen een digitale vragenlijst in over voeding/bewegen/slapen. Die vullen zij op school 
anoniem in. Kinderen hoeven geen naam in te vullen. De gegevens worden gebruikt om te zien welk 
effect verschillende leefstijlactiviteiten opleveren. Ook kan beter besloten worden welke interventies 
eventueel wenselijk zijn.  
In de week van 6 september ontvangen de ouders van de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een brief 
met antwoordstrook, die u kunt invullen wanneer u bezwaar heeft tegen het anoniem invullen van 
de digitale vragenlijst.  
 
Schoolmaatschappelijk werk  
Mijn naam is Maike Schutte. Ik ben de schoolmaatschappelijk werker op basisschool Het Driespan.  
U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, 
gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen. Het 
schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien nodig, 
waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in 
overleg met u als ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk nauw contact met de 
intern begeleider van de school. Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jeugdteam Binnenmaas/Strijen. 
Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het 
schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen 
met de leerkracht van uw kind, met de intern begeleider van de school of rechtstreeks met de school 
maatschappelijk werker via onderstaande gegevens.  
Ik ben bereikbaar op maandag (even weken), dinsdag, woensdag (oneven weken) en donderdag via 
telefoonnummer 06-55 88 10 46 of per e-mail via m.schutte@kwadraad.nl.  
 
 

***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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Nieuws uit de groepen 

1  
De kop is eraf, we zijn weer fijn gestart in de groepen 1. We hebben nog niet heel veel 
kleuters maar de groepen groeien gestaag. De eerste weken zijn we vooral bezig om een 
groep te vormen en de klassenregels te leren zoals: "hoe draag ik mijn stoel” en ”hoe lopen 
we in de rij” en “wie is mijn maatje”. Het valt voor sommige kinderen ook wel wat tegen dat 

ze na het spelen ook moeten opruimen      , maar dat leren ze snel genoeg.  
Ondertussen hebben we alle foto's van de vakanties bekeken op het digibord, een succes, 
sommige kinderen wilden er graag bij vertellen (en soms was dat wel spannend). 
We hebben al gegymd bij juf Bernice, wat een enthousiasme en plezier zagen we daar! Het 
dragen van gymschoentjes is aan te raden i.v.m. het voorkomen van voetwratten en 
bescherming bij stoten. Graag duidelijk de naam erop. Hetzelfde geldt ook voor de trommels 
en bekers. Nou dat was alweer het stukje voor de eerste nieuwsbrief. We gaan er een fijn jaar 
van maken! 

2  

We zijn weer rustig begonnen. Veel van ons moesten weer even wennen aan de nieuwe  
groep, aan het vroege opstaan, aan de regels op school etc.  
De kinderen vertellen enthousiast over hun vakantie. En ze zijn erg trots op hun mooie 
foto's die we op het prikbord hebben gehangen.                                                                                                      
In groep 2B is vanaf het nieuwe schooljaar een stagiaire begonnen. Juf Julia is de komen- 
de 5 weken hele dagen in de groep. Daarna is ze er op woensdag t/m vrijdag het hele  
schooljaar.  

3  
Na het gezellig kletsen in de klas hebben kinderen in groep 3 al goed aan hun eigen tafel gewerkt.  
Ze kunnen de i en k al lezen en deftig schrijven.  
Komende week staan de m en s op het programma. En we gaan starten aan ons rekenboekje.  
De klassen zijn versierd met letter/naam vlaggetjes en een ik-tekening.  
We gaan er een gezellig schooljaar van maken! 

4  
De kop is eraf! 
Vol enthousiasme zijn we begonnen aan het nieuwe schooljaar. We zijn al helemaal gewend op ons “nieuwe 
plekje”. Dit komt doordat de kinderen heel goed hun best doen tijdens het heen- en weer pendelen tussen de 
scholen. Natuurlijk hebben we deze week gezellig gesproken over de vakantie, maar ook hebben we alweer 
hard gewerkt en een begin gemaakt met o.a. rekenen, taal en spelling. 
 
We heten Giovanni welkom in groep 4B! 
 
Volgende week zal in groep 4A juf Mika stage komen lopen op maandag en dinsdag. Zij volgt 
de opleiding tot onderwijsassistent.  

5  

De eerste week is voorbijgevlogen! We hebben veel met elkaar gepraat; over de vakantie, over hobby's en 
nog veel meer!  
 
We kijken er naar uit om jullie de komende weken te begroeten tijdens de kennismakingsgesprekken.  
 
In groep 5B loopt juf Renée het komende half jaar stage. Zij is er op maandag en dinsdag. Zij volgt de 
opleiding tot leerkracht.  



6 
Wat fijn om iedereen weer te zien! We hebben deze week al gewerkt, maar we hebben ook leuke dingen 
gedaan om elkaar (opnieuw) te leren kennen.  
Bij taal mochten de kinderen discussiëren over de volgende stelling: kinderen in groep 6 moeten één keer per 
week hun kamer grondig opruimen. Vraagt u thuis eens naar het standpunt en de argumenten van uw kind.  
 
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen één keer per week een huiswerkblad mee. Zou u hiervoor voor uw kind of 
met uw kind een 23-rings multomap aan willen schaffen? We gaan de kinderen ook leren om met een agenda 
te werken, zou u deze ook aan willen schaffen?  
Vanaf volgende week krijgen de kinderen hun eerste huiswerkblad mee en ze krijgen  
hiervoor één week de tijd om dit te maken. We geven het blad op donderdag mee en  
de volgende donderdag moeten ze dit blad weer inleveren.  
 
We gaan er een leuk, uitdagend en gezellig schooljaar van maken! 

7  

Wat fijn om alle kinderen weer in onze klassen te mogen ontvangen!   
 
De kinderen van groep 7a hebben elkaar deze week nog wat beter leren kennen door leuke spelletjes met 
elkaar te doen en zijn we tijdens de Vreedzame Schoollessen ook bezig geweest met onze klassenregels. Ook 
zijn we druk bezig om onze verjaardagskalender te maken. We hebben alweer 2 verjaardagen gevierd deze 
week! 
 
De kinderen van groep 7B krijgen elke woensdag een raadsel (grey of the day) waar ze over  
na mogen denken. Grej of the day is een populaire Zweedse methode om interessante ken- 
nis zodanig over te brengen dat leerlingen ‘Wow!’ zeggen. De leerlingen krijgen een raadsel en 
de volgende week wordt in een korte microles het onderwerp besproken. GOTD van deze week: 
Monstermeer in de hooglanden.                                             
 
De kinderen uit groep 7 krijgen vanaf volgende week op dinsdag huiswerk mee. Ze moeten dit op vrijdag voor 
9.00 uur weer ingeleverd hebben. Na de herfstvakantie krijgen de kinderen 2x per week huiswerk mee. Dan 
krijgen ze ook op vrijdag huiswerk mee. Dit moet dan weer op dinsdag ingeleverd worden voor 9.00 uur.  

8  
Wat fijn om (bijna) iedereen weer in de klas te 
hebben! De eerste week groep 8 zit er alweer op…  
Afgelopen maandag werden de kinderen welkom 
geheten met een mooi versierde deur, waarop 
stond: “The road to success” en “The sky is the 
limit”! Want voor ons allemaal staat een belangrijk 
jaar te wachten!  
 
De afgelopen week is iedereen een beetje wegwijs 
gemaakt in groep 8, van het meenemen van je 
huiswerkmap tot het netjes terugzetten van 
boeken! Daarnaast hebben we ook al hard gewerkt 
aan rekenen, wereldoriëntatie, begrijpend lezen en 
hebben we een instapdictee gehad.  
 
Vanaf afgelopen donderdag is juf Merel in de klas in groep 8A. Zij zal het gehele jaar op donderdag en vrijdag 
in de klas zijn voor haar stage. Zij volgt de opleiding tot onderwijsassistent. 



 


