
 

 

 

 
Wijzigingen maatregelen corona bron- en contactonderzoek en quarantaine 
Het bron- en contactonderzoek voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang wordt vanaf 
maandag 20 september 2021 versoepeld. Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in 
isolatie. Het kind kan weer naar school en de kinderopvang als het minimaal 24 uur klachtenvrij is en 
er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting. Als 
een kind positief getest is met het coronavirus hoeft vanaf 20 september niet meer de hele groep of 
klas in quarantaine. Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. 
Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer 
(bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); de advisering hierover verloopt 
via de GGD. Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel 
aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan. 
De basismaatregelen, zoals thuis blijven bij klachten en het advies je te laten testen door de GGD, 
blijven gelden. 
 

Op het moment van schrijven en verzenden van deze weekbrief zijn wij nog in afwachting van de 
volledig uitgewerkte documenten vanuit het ministerie van OC en W, met de nieuwe landelijke 
richtlijnen voor het basisonderwijs rondom het coronavirus. Wij hopen dan ook snel meer informatie 
te ontvangen, zodat we deze richtlijnen kunnen vertalen naar de situatie op onze school. Hierover 
wordt u uiteraard geïnformeerd. 
 
Gezocht: Kascontrolecommissielid 
De ouderraad is op zoek naar een nieuw lid voor de kascontrolecommissie. De belangrijkste taak van 
de commissie is het controleren van de jaarrekening en financiën, gemaakt door de penningmeester. 
De kascommissie bestaat uit twee leden en controleert in het begin van het nieuwe schooljaar 
(meestal in september) de financiën van het voorgaande schooljaar van de ouderraad. De ouderraad 
is op zoek naar één nieuw lid voor in de kascommissie, die deze taak de komende twee schooljaren 

op zich zou willen nemen. Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u mailen naar or@obs-
driespan.nl.  
 
Nieuws uit de groepen 

1  
We raken in de groepen 1 al aardig aan elkaar gewend. In het begin was het nog 
wel eens lastig om alles te onthouden maar nu weten de kinderen al aardig hoe 
het reilt en zeilt in de klas. Leuk is ook dat de kinderen die voor de vakantie al 
een tijdje op school zaten zich nu wel ‘extra groot’ voelen en vaak behulpzaam 

zijn naar de nieuwe kleuters.       
Een paar zaken willen we aan jullie vragen... 
Willen jullie de rapporten (in de groene Driespantas) meegeven als dat van 
toepassing is? 
De groene tassen mogen sowieso weer naar school, dan bewaren we ze voor als 
de schoolbibliotheek binnenkort weer begint. 
Soms hebben kinderen kaplaarzen of teenslippers aan naar school. Het zou fijn 
zijn als er in dat geval schoenen in de tas zitten voor in de klas/buitenspelen... 
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kaplaarzen zijn erg warm binnen en teenslippers gevaarlijk bij het buitenspelen (denk aan de wielen van de 
karren en fietsen). 
Volgende week donderdag gaan we langzaamaan opstarten met het nieuwe thema: Beroepen. Het heeft 
natuurlijk alles te maken met het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar: “Worden wat je wil.” 
In de volgende weekbrieven leest u er vast meer over! 

2 

Vanaf maandag 20 februari gaan de groepen 2 ‘s middags tijdens het buiten spelen in de natuurspeeltuin 
spelen. Wilt u zorgen dat uw kind dichte schoenen/laarzen bij zich heeft en eventueel een lange broek aan 
heeft i.v.m. hoge begroeiing. 
 
Vanaf volgende week starten we met het thema: Beroepen. Dit is een klein begin van het thema: 
"Worden wat je wil” van de Kinderboekenweek. Deze start op woensdag 6 oktober. 
 
Op dinsdag 12 oktober (groep 2B) en op woensdag 13 oktober (groep 2A) willen we 
graag naar "Prik de egel.” Dit is een programma over een egel. Het wordt verzorgd  
door het Hoekschewaards landschap in Numansdorp. Onze vraag is:  
Wie zou er kunnen rijden? Het programma is van 9.15 uur t/m 11.30 uur. We heb- 
ben ongeveer 8 auto's per groep nodig.  
Opgeven voor groep 2B: gabrielle.sante@obs-driespan.nl Voor groep 2A: claar.philippa@obs-driespan.nl              
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Wat werken we toch hard in groep 3. Met rekenen oefenen we verder met de getallen- 
lijn, maar ook met splitsen.  
De schrijfletters gaan er steeds mooier uitzien. Wat was de letter aa moeilijk om aan  
elkaar te schrijven zeg! Alle kinderen hebben een multomap gekregen van de juf. Hier  
zitten werkbladen in die je kan maken als je klaar bent met je werk.  
 
Heb je nog een rapport thuis van voor de zomervakantie… We zien ze graag weer terug op school. 

4  
Wat gaat de tijd toch snel! Inmiddels zitten er alweer 3 weken op! We willen de kinderen graag een opsteker 
geven, want wat werken ze hard! 
 
Inmiddels zijn alle oudergesprekken afgerond. Wat fijn om op deze manier kennis met alle ouders te maken. 
Deze week hebben we weer eens geoefend met klokkijken. De hele en halve uren zijn behandeld. Ook 
hebben we geoefend met de klok een uur vooruit of achteruit te zetten. Klokkijken is belangrijk. Misschien 
kunt u het thuis ook spelenderwijs oefenen met de hele en halve uren?  
Woensdag hebben we gewerkt over patronen. Dit was echt heel erg leuk. We hebben zelfs een eigen patroon 
mogen maken! Dit was echt een uitdaging, want als je het patroon omkeerde moest het er hetzelfde uitzien.  

 
Met taal zijn we aan de slag gegaan met het alfabet. Kunt u thuis oefenen met het alfabet, zodat we het 
helemaal uit ons hoofd kennen? Met name de volgorde m-n-o-p- is nogal lastig. 
 
Deze week heeft u een mail ontvangen over het schoolzwemplan. Hierin staat het rooster en o.a. wanneer we 
gekleed moeten zwemmen. In week 39 (27 sept t/m 1 okt) gaan de kinderen voor het eerst gekleed het water 
in. Houdt u het goed in de gaten? 
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5  

Blok 1 van De Vreedzame School is afgerond. De afsprakenposter ‘Zo willen we het in onze groep’ is nu 
veranderd in ‘Zo doen we het in onze groep'. Alle kinderen hebben hun handtekening eronder gezet en de 
poster hangt op in de klas. Ook zijn we druk in de weer met opstekers geven aan elkaar.   
 
In de groepen 5 is er een buitenspeelzak waar allerlei leuke dingen in  
zitten om in de pauze met elkaar mee te spelen. Zo hoeft niemand  
zich te vervelen tijdens het speelkwartier.  
 

6 
Gelukkig zijn beide groepen 6 a.s. maandag weer compleet!  
 
We hebben in iedere groep een grote zak buitenspeelgoed gekregen waarmee we ons kunnen vermaken 
tijdens de pauze en de overblijf. De leerlingen dragen zelf zorg voor het materiaal en dit doen ze uitstekend!  
 
Ook groep 6A kreeg donderdag voor het eerst huiswerk mee. Dit mogen ze donderdag 23 september weer 
inleveren.  
 
We willen u vragen om thuis met uw kind, bijvoorbeeld aan tafel, onder een wandeling, tijdens een lange 
autorit etc. te blijven oefenen met de tafels 6, 7, 8 en 9. Deze tafels zijn bij veel kinderen weggezakt tijdens de 
vakantie.  
 
We zijn gestart met Pica typen. Hierbij leren de 
kinderen blind typen op een leuke manier. Ze reizen 
door allerlei landen, maken quizzen en krijgen filmpjes 
te zien over deze landen. Aan het einde krijgen de 
kinderen een typediploma. De kinderen zijn super 
enthousiast!  
 

7  

Steeds meer kinderen denken na over the grey of the day of gaan op internet op zoek. Wat leuk om te zien 
dat deze microlessen kinderen motiveert om hun kennis te verbreden.  
 
Blijkbaar was het afgelopen raadsel gemakkelijk, want veel kinderen hadden het juiste antwoord.  
Nieuwe GOTD: Slechts 1 van de 7 staat nog overeind. 
 
Groep 7a heeft in de taalles geleerd om een draaiboek te maken voor een 

actiedag. Ze bedachten een goed doel, wat voor soort actie ze willen voeren, 

wat daarvoor geregeld moet worden en wie wat doet. 

Naar aanleiding van deze taalles hebben Naud en Lieke dinsdagmiddag flessen 
opgehaald in de buurt. Deze flessen hebben €15,30 opgebracht en dit is 
gedoneerd aan stichting IOP. Deze stichting biedt weeskinderen in Tanzania 
onderwijs en zorg.  
Superleuk om te zien dat de kinderen thuis zo serieus aan een schoolopdracht 

werken! 

 

 



8  
Deze week zijn we met geschiedenis weer druk bezig geweest met de 
derde les. Toen de vraag “Wat weet je over de Romeinen?” werd gesteld, 
schoten de vingers de lucht in! Een kleine tien minuten later was er zelfs 
geen plek meer op het bord om nog meer woorden op te schrijven! Hier 
een klein inkijkje in die les (foto):  
 
Verder merken we dat de gymtijden nog erg wennen zijn… Hier nog een 
herhaling, zodat de kinderen weten wanneer ze hun gymspullen mee 
moeten nemen naar school: 
8A: Maandag van 08.45 – 09.45 uur + Vrijdag van 11.30 – 12.15 uur 
8B: Maandag van 14.30 – 15.30 uur + Vrijdag van 11.30 – 12.15 uur 

 


