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Vertrek juf Gitta
Woensdag 22 december is de laatste werkdag van juf Gitta (groep 2B) op Het Driespan. Samen met
haar gezin vertrekt zij voor onbepaalde tijd richting het zuiden…
Wij wensen juf Gitta en haar gezin een goede tijd toe en bedanken haar voor haar inzet op Het
Driespan. Hieronder een bericht van juf Gitta:
Beste Ouders,
Met gemengde gevoelens neem ik afscheid van obs Het Driespan.
In de kerstvakantie zal ik met mijn gezin vertrekken naar het zuiden van Europa. Met onze camper
zullen wij verschillende landen gaan ontdekken.
Na het overlijden van onze oudste zoon Bram in 2020 is onze wereld op zijn kop komen te staan. Het
is dan nu ook tijd voor rust. Rust en samenzijn met ons gezin.
We weten nog niet wanneer we terugkomen, maar we zullen zeker nog wel iets van ons laten horen.
Met de allervriendelijkste groet, Gitta Bender
Door het vertrek van juf Gitta ontstaat er vacatureruimte op woensdagochtend in groep 2B.
Wanneer wij weten welke juf of meester op woensdag in groep 2B is, zullen wij de ouders en
leerlingen hierover informeren.
Hoofdluis
De afgelopen weken zijn er regelmatig mails uitgegaan, omdat er hoofdluis geconstateerd is bij
meerdere leerlingen in verschillende groepen.
De enige manier om hoofdluis effectief te bestrijden is grondig controleren en zo nodig behandelen.
Maar dat moet dan wel op de juíste manier en bij álle leerlingen gebeuren, anders heeft het geen
effect.
Wij vragen u dan ook uw kind de komende twee weken dagelijks te controleren op hoofdluis. De
controle kan het beste gebeuren met een zogenaamde stofkam of luizenkam.
- Kam het haar lok voor lok, boven een vel wit papier of een wit laken.
- Besteed vooral aandacht aan de pony, het haar achter de oren, op de kruin en in de nek.
- Indien u geen luizen, maar wel neten aantreft moet u beoordelen of dit levende of dode
neten zijn. De plaats van de neet op het haar is daarbij van belang. Neten die op meer dan
2,5 cm van de hoofdhuid zitten, zijn gegarandeerd lege of dode neten en dus onschadelijk.
Wanneer u geen luizen of levende neten aantreft, hoeft u niet te behandelen.
- Reinig na iedere controle de kam grondig met alcohol, om te voorkomen dat u de hoofdluis
overbrengt.
- Herhaal de controle dagelijks, gedurende 14 dagen.
In de eerste week na de kerstvakantie zullen wij een hoofdluiscontrole uitvoeren op school, omdat
het probleem regelmatig terugkeert. Wij zullen hierbij zoveel mogelijk rekening houden met
maatregelen rondom het coronavirus.
‘Foute’ kersttruiendag
Op dinsdag 14 december mogen alle kinderen met hun ‘foute’ kersttrui naar school komen. Er zal die
dag een groepsfoto worden gemaakt. Deze zullen alle kinderen later van ons ontvangen.
Geen kersttrui?? Geen nood, er zullen ook allerlei ‘foute accessoires’ op school zijn.

Kerstgala met film en brunch - geen kerstviering ’s avonds
Door alle coronaregels gaat de kerstviering in de avond op school niet door.
Maar..... Op donderdag 23 december van 8.45 uur tot 12.15 uur is het zo ver.
Er wordt speciaal voor OBS Het Driespan een Kerstgala met film en brunch, georganiseerd!
Deze ochtend zullen de klassen worden omgetoverd tot bioscoopzalen en later ook tot restaurants.
Alle kinderen van Het Driespan zijn hiervoor uitgenodigd. Het toegangsbewijs krijgen de kinderen
persoonlijk mee naar huis.
Op een gala is er natuurlijk wel een dresscode, namelijk ‘chique de friemel’. De kinderen mogen in
hun nette kleding naar school komen. (Dit blijkt elk jaar toch echt heel leuk).
Naast het aanbieden van een kerstfilm tijdens het gala, wordt er ook een brunch aangeboden. (Dit
allemaal coronaproof). En wie weet komt er ook nog wel een special guest langs deze ochtend
.
Alle kinderen zijn om 12.15 uur uit en zijn ’s middags en ’s avonds dus vrij.
Bericht van de OR/ Deco-team
De winter is een magisch spektakel en op school schitteren de twinkelende
lampjes je daarom tegemoet. De gezelligheid van het mooiste seizoen spat er
vanaf. Kerstbomen, sneeuw en rendieren zijn op diverse plekken in het
schoolgebouw te vinden.
Het deco-team heeft afgelopen vrijdagmiddag hard gewerkt om de
school om te toveren tot een winter wonderland! Dit sprookjesachtig
winterlandschap is door de gehele school en in alle klassen te vinden.
Schoolfruit
In de periode van november t/m april is er wekelijks op woensdag, donderdag en vrijdag voor alle
kinderen groente of fruit tijdens de pauze.
woensdag
watermeloen
donderdag
sinaasappel
vrijdag
appel
U kunt het aanbod ook zelf bekijken via de volgende link: Frupaks - Vernooij B.V. - EU Schoolfruit
Nieuws uit de groepen

1
Het sinterklaasfeest was gezellig en alle kinderen kregen een mooi cadeau en wat
lekkers, nu geniet de Sint van zijn welverdiende rust in Spanje en is het alweer een en
al Kerst wat de klok slaat...we hebben met de kinderen de boom versierd en daar ook
een liedje bij geleerd:
We gaan de boom versieren de kerstboom, de kerstboom, we gaan de boom versieren
met lichtjes en muziek. Voorzichtig met de ballen, voorzichtig, voorzichtig, ze breken
als ze vallen, voorzichtig met de piek!
(Ook te vinden op internet)
Nou, er zijn zeker wat ballen gesneuveld, maar dat hoort er nu eenmaal bij
Dinsdag 14 december mogen alle kinderen een ‘foute’ kersttrui aan. Hebben ze geen ‘foute’ kersttrui? Geen
probleem. Een kerstmuts of iets anders feestelijks mag ook.
We gaan er weer gezellige en ook leerzame weken van maken.
Voor een kerstknutsel kan groep 1a nog Olvaritpotjes gebruiken, wilt u ze voor ons sparen?

2
De kinderen hebben lekker genoten van het sinterklaasfeest. Sinterklaas had twee van zijn pieten
meegenomen. Een van de Pieten speelde zelfs Sinterklaasliedjes op een trombone. Was erg gezellig.
De klassen zijn nu alweer omgetoverd in kerstsfeer. De centrale letter is dan ook de ...k.
Wilt u kleine jam, appelmoes, groentepotjes voor ons verzamelen?
Denkt u er nog aan om de ingevulde formulieren voor de screening van de logopedie in te leveren.

3
Het sinterklaasfeest was ontzettend gezellig, we hebben leuk gespeeld, lekker gesnoept, gezongen en een
mooi cadeau gekregen. Dank u wel Sinterklaas!
Nu de lichtjes opgehangen en de kerstboom mooi versierd. De klas is gezellig in kerststemming.
Dinsdag 14 december mogen alle kinderen een ‘foute’ kersttrui aan. Hebben ze geen ‘foute’ kersttrui?
Geen probleem. Een kerstmuts of iets anders feestelijks mag ook.
We gaan kern 5 afsluiten. Op naar kern 6, waarin we de laatste letters gaan leren!
Met rekenen leren we wat +, - en = betekent, een som bij een verhaal bedenken en maken we al +1, +2, -1, -2
en dubbelsommen.

4
Inmiddels is de klas omgetoverd in Winterwonderland! Komende week gaan we dit nog verder uitbreiden met
het maken van iglo’s van suikerklontjes en pinguins.
Dinsdag 14 december mogen alle kinderen een ‘foute’ kersttrui aan. Heb je geen ‘foute’ kersttrui?
Geen probleem. Een kerstmuts of iets anders feestelijks mag ook.
Met rekenen leren we komende week klokkijken met kwartieren.
Met taal gaan we aan de slag met klankgroepen. Denk aan kerst-boom.

5
Nu Sinterklaas aan het uitrusten is in Spanje, hebben wij de klassen omgetoverd in kerstsfeer.
Op dinsdag 14 december maken wij een groepsfoto. Het lijkt ons leuk om met zoveel mogelijk
kinderen in ‘foute’ kerstruien op de foto te staan!

6
Dag Sinterklaas, hallo Kerstman.
De kinderen hebben de kerstboom versierd en zijn druk bezig met
sneeuwpoppen maken voor op de gangen.
De kinderen hebben in kleine groepjes, of voor de hele groep, hun Engelse
weerbericht gepresenteerd. Echt goed gedaan!
Dinsdag 14 december mogen de kinderen weer met hun ‘foute’ kersttrui
naar school en zal er weer een groepsfoto worden gemaakt. Deze krijgen
de kinderen mee naar huis, zodra ze zijn afgedrukt.
Volgende week vrijdag staat de laatste leertoets van 2021 op het programma, namelijk Geschiedenis thema 2.

7
GOTD Stralende Duitse wetenschapper
Mijke is voorleeskampioen van Het Driespan geworden, daar zijn wij uiteraard super trots op!
Wij wensen Mijke heel veel succes in de volgende ronde!
Een week vol met belangrijke dagen:
Op maandag 13 en donderdag 16 oktober komt de jeugdverpleegkundige naar
school om de kinderen van groep 7 te meten en te wegen. Hierover heeft u bericht
gehad. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan graag een mailtje sturen naar de
groepsleerkracht.
Op dinsdag 14 december mogen de kinderen weer met hun ‘foute’ kersttrui naar
school en zal er een leuke groepsfoto worden gemaakt. Deze foto krijgt uw kind
later mee naar huis.
Vrijdag 17 december krijgen de groepen 7 een gastles van Bureau Halt. Het onderwerp van deze les is ‘invloed
van de groep’.

8
Zo! Deze week hebben we veel gedaan om de klas in winterse sferen te brengen. Een sfeerlichtje hier en een
sneeuwpopje daar... Het is weer hartstikke gezellig en knus!
Verder is er weer een belangrijke datum in de agenda bijgekomen. Op dinsdag 14 december mogen de
kinderen met een ‘foute’ kersttrui aan naar school toe komen. Wij zijn heel benieuwd hoe iedereen dit jaar
gaat uitpakken...
Leuk extra bericht!
Groep 8a begon deze week met een heldendaad. Onderweg, van de gym naar
school, kwamen we een oude mevrouw tegen, waarvan haar scootmobiel het niet
meer deed... Groep 8a twijfelde geen seconde en schoot in de reddingstand!
Mevrouw is veilig thuisgekomen bij de Zorgwaard!

