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Kerstgala met brunch en film 
Op vrijdag 17 december werd een heus kerstgala met film en brunch ge- 
organiseerd. Alle leerlingen kregen vooraf een ticket mee naar huis om  
toegang te krijgen tot het gala op school. In de allermooiste outfit  
kwamen veel leerlingen naar  school of pronkten trots achter de com- 
puter thuis. Lokalen werden omgetoverd tot filmzalen en de leerlingen  
kregen een chique kerstbrunch geserveerd. Leerlingen in quarantaine  
kregen de maaltijden thuisbezorgd en deden online mee met  
kerstactiviteiten, zodat ook zij een feestelijke ochtend hadden. 
Online vanuit huis of op school kregen leerlingen ook nog bijzonder  
versierd en muzikaal bezoek… 
Samen met de ouderraad en het team zijn de schouders eronder 
gezet, zodat de leerlingen op de ‘laatste echte schooldag’ van 2021  
een leuk feest konden vieren met elkaar. Bedankt! 
 
3 januari beslissing scholen open 
Voor de leerlingen begon de kerstvakantie een week eerder i.v.m. maatregelen rondom het corona-
virus. In de persconferentie van 14 december heeft het kabinet aangegeven dat er op 3 januari een 
beslissing zal worden genomen over het openen van de basisscholen op maandag 10 januari 2022. 
Blijven de scholen gesloten zullen wij overgaan op onderwijs op afstand. Hierover en over het 
eventueel aanmelden voor noodopvang, informeren we u na 3 januari. Uiteraard hopen we iedereen 
in het nieuwe jaar weer fysiek op school te zien! 
 
Nieuwe juf in groep 2B op woensdagochtend: Welkom juf Madelon! 
Door het vertrek van juf Gitta was vacatureruimte ontstaan op woensdagochtend in groep 2B. We 
zijn blij u te kunnen melden dat juf Madelon na de kerstvakantie start op de woensdagen in groep 
2B. Hieronder stelt zij zich kort aan u voor:  
 
Beste ouders/ verzorgers en leerlingen, 
Graag stel ik mijzelf voor als de nieuwe juf op woensdag in groep 2B. Mijn naam is Madelon 
Kleijwegt- Nieuweboer en jullie kunnen mij kennen als de moeder van Job uit groep 3B en zijn zusje 
Lotte van bijna 2 jaar oud. Ik woon samen met mijn man en kinderen net buiten Puttershoek. 
Naast mijn gezin hou ik van werken in mijn tuin, de natuur en de zon. Ik kijk er erg naar uit om jullie 
allemaal te leren kennen! Met vrolijke groet, Juf Madelon  
 
Nieuwe baan voor juf Rianne  
Juf Rianne heeft een nieuwe baan en zal na het zwangerschapsverlof van Juf Suzanne Verzijl afscheid 
nemen van onze school. Wij bedanken juf Rianne voor haar inzet op Het Driespan en wensen haar 
alvast succes op haar nieuwe school! 
Tot en met 25 januari is juf Rianne bij ons op school, maar omdat juf Rianne er op woensdag 19 
januari niet is (juf Mirjam is er dan ook op woensdag) is zij voor het laatst in groep 1B op woensdag 
12 januari. Haar laatste werkdag in groep 2A is op dinsdag 25 januari. 
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Sintcadeautjes, kertsbrunch en schoolfruit naar voedselbank 
Juf Daisy en juf Maruscha hebben na het kerstfeest op vrijdag 17 december de spullen die over 
waren van het kerstfeest naar de voedselbank gebracht. De kerststollen en wafels werden gelijk in 
de schappen gelegd. De chocolaatjes werden in zakjes gestopt en de cadeautjes van Sint worden 
bewaard voor volgend jaar. Er wordt dan weer voor ieder aangemeld kind een zakje gemaakt met 
cadeautjes. 
Ook het schoolfruit dat zou komen in de week van 20-24 december is door de leverancier naar de 
voedselbank gebracht. 
 
Hoofdluis 
In de weken voor de kerstvakantie zijn er regelmatig mails uitgegaan, omdat er hoofdluis 
geconstateerd was 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.  
 
 

Het Driespanteam wenst iedereen prettige feestdagen en een fijne vakantie!  
Wij zien iedereen graag weer op maandag 10 januari 2022! 

 
 
 
 
 
Nieuws uit de groepen 

1 
Wat was het fijn dat we toch nog samen Kerst hebben kunnen vieren. Iedereen zag er heel mooi uit en we 
hebben een fijne dag gehad met elkaar. We hebben lekker gegeten met elkaar en ook het filmkijken was heel 
leuk.  
 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een fijn en gezond 2022.  
We hopen iedereen na de vakantie weer uitgerust op school te mogen zien!  



2 
Ondanks alles hebben we nog een gezellige kerst op school kunnen houden. We hebben zelfs  
kerstliedjes kunnen zingen bij een levende kerstboom .  
 
Iedereen wensen wij fijne kerstdagen en een gezond 2022! 
Na de vakantie hopen we jullie allemaal weer te zien. 
  

3 
We zijn met rekenen druk bezig geweest met getallen t/m 50 op volgorde te zetten, getallen op de 
getallenlijn te plaatsen en de buurgetallen. Dit blijkt nog best lastig te zijn. Oefenen jullie thuis met ons mee? 
 
Alle kinderen krijgen een leesbingo mee naar huis. Het is namelijk erg belangrijk om ook in de vakantie te 
blijven lezen. Op die manier blijven de kinderen de aangeleerde letters goed onthouden. Voor elke 10 
minuten die je in de vakantie leest, mag je de bijbehorende kerstbal aankruisen.  
Zijn alle kerstballen aangekruist? Neem de bingo mee naar school, dan mag je een cadeautje grabbelen.  
 
We wensen iedereen een fijne kerstvakantie!  
 
We beginnen na de vakantie met kern 6 waarin de laatste letters worden geleerd.    
We gaan ook beginnen met het automatiseren van de sommen t/m 10. Alle sommen zijn verdeeld in 
verschillende categorieën. In het supersnelle sommenboek mogen de kinderen de sommen horende bij een 
bepaalde categorie kleuren en daarna supersnel uitrekenen.  
 
Vanaf vrijdag 14 januari 2022 gaan we bij goed weer naar de natuurspeeltuin, bij slecht weer gaan we naar de 
gymzaal. 

4  
Wat fijn dat we Kerst toch nog met elkaar hebben kunnen vieren. Iedereen zag er 
fantastisch uit en we hebben heerlijk met elkaar gegeten. Ook het filmkijken was 
super! 
We wensen iedereen een fijne kerst en alvast een gelukkig maar vooral een gezond 
2022. 
We hopen na de vakantie iedereen weer uitgerust te mogen zien op school!                                                                                                                                       

5  

Na de kerstvakantie zal juf Wendy een dag minder gaan werken. Zij is dan op maandag, dinsdag en vrijdag in 
groep 5A. Juf Vera is in groep 5A op woensdag en donderdag. 
 
Groep 5B heeft online met elkaar genoten van de heerlijke brunch! En wat gingen de  
onlinelessen goed! Wij zijn ontzettend trots op jullie! 
 
Op dit moment is nog niet bekend of in de week van 10 januari zwemlessen worden aangeboden; in de 
oorspronkelijke planning staat gekleed zwemmen op de agenda. Later volgt meer info hierover.  
Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en tot in 2022! 
 

6 
We hebben al heel veel rapporten terug, maar we missen er ook nog een aantal. Willen jullie ervoor zorgen 
dat de rapporten weer op school komen? 
 
Wij wensen jullie een hele fijne vakantie en tot in 2022!!!  
 



7  

Deze week hebben we de hoofdstukken van geschiedenis en Engels afgerond. Na de kerstvakantie zijn er 2 

toetsen gepland (zie hiervoor de website). 

Het thema van Engels is afgerond met het maken van een 'travel bucketlist'.  De leerlingen hebben hele 

mooie en informatieve posters ontworpen.  

Hierbij een kleine impressie: 

           
 

GOTD Mascotte van Brussel 

 

8  

Deze week zijn de posters voor het Engelse project gepresenteerd. A Weather Report about a natural 
disaster... Groep 8 weet wel wat ze moeten doen als er een “hurricane, tsunami, flood or earthquake” 
plaatsvindt!  
 
Afgelopen week hebben we een gastles gehad van Dianne van Bureau Halt. Ze heeft ons uitgelegd hoe het 
nou zit als kinderen illegaal vuurwerk op zak hebben en/of afsteken.  
Kijken jullie uit met vuurwerk deze jaarwisseling? Ook al is het een sterretje, een ongeluk zit in een klein 
hoekje...  
 
Daarnaast hebben we genoten van de laatste schooldagen in 2021 met elkaar! We 
hebben het jaar gelukkig samen kunnen afsluiten, met een mooie film en een 
gezellige brunch.  
Maak er een fijne kerstvakantie van, met een gezellig oud & nieuw.  
 
De juffen van groep 8 wensen jullie een gezellig en gezond 2022. Tot volgend jaar!  

 

 


