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Versoepelingen 
In de afgelopen week zijn versoepelingen aangekondigd voor wat betreft quarantaineregels van 
leerlingen op de basisschool. Het document Coronamaatregelen Het Driespan is aangepast. Hierover 
hebben wij u reeds op 26 januari geïnformeerd. Terug te vinden op onze website: 
Coronamaatregelen | Welkom op de website van Het Driespan! (obs-driespan.nl) . 
 
Natuurlijk vinden wij het voor onze leerlingen en het onderwijs fijn dat leerlingen meer op school 
kunnen zijn! 
Echter, we zien ook dat in de afgelopen dagen het aantal besmettingen flink toenam, waardoor toch 
veel leerlingen en ook leerkrachten thuis moeten blijven. Absoluut geen reden tot paniek, maar wel 
heel vervelend… 
Leerkrachten die positief testen op het coronavirus gaan, zoals iedereen, minimaal 7 dagen in 
isolatie/quarantaine. Dit betekent dat zij niet op school zijn.  
In geval van meerdere zieke/afwezige leerkrachten probeert de school het vervangen van de 
leerkrachten altijd zo goed mogelijk op te lossen. 
Wij kunnen niet uitsluiten dat wanneer teveel leerkrachten tegelijkertijd thuis moeten blijven i.v.m. 
corona, een groep naar huis zullen moeten sturen. U kunt er in dat geval vanuit gaan dat wij er alles 
aan hebben gedaan een andere oplossing te vinden. We hopen uiteraard dat we zo min mogelijk 
gebruik hoeven maken van deze noodoplossingen en dat dit laatste nooit nodig zal zijn.  
 
Het is in de afgelopen periode al eens vaker een flinke klus geweest om alle groepen te bemannen.  
Het ons nog altijd gelukt om alle groepen, op school onderwijs te kunnen laten volgen. (Met 
uitzondering van groepen die thuis moesten blijven i.v.m. meerdere besmettingen). 
Hierbij mag nog eens gezegd, dat het heel fijn is hoe ons team dit met elkaar oppakt en meedenkt in 
oplossingen, zodat de leerlingen naar school kunnen blijven gaan. Ook voor hen is het steeds 
schakelen en zijn besmettingen in hun groepen dagelijks aan de orde van de dag. 
 
Gelukkig zien we ook dat veel ouders verstandige beslissingen nemen en met ons meedenken op een 
heel fijne manier. Door rekening met elkaar te houden zal het virus niet ineens verdwijnen, maar 
zorgen we in elk geval een beetje voor elkaar. Dat waarderen we enorm, want er wordt ook van 
ouders veel gevraagd in deze tijd. Dank hiervoor!  
 
Problemen met ‘info-mailadres’ 
De laatste weken zijn er problemen met het verzenden van e-mail vanuit info@obs-driespan.nl, 
wanneer er berichten uitgaan naar ouders/verzorgers van een hele groep tegelijk. 
Hierdoor kan het zijn dat mails soms verstuurd zijn vanuit albert.boele@obs-driespan.nl. Deze mails 
komen soms in de map ongewenste e-mail terecht.  
Wij werken samen met onze ICT-beheerder aan een oplossing. Excuses voor het eventuele ongemak. 
Mails die u stuurt naar info@obs-driespan.nl komen wel gewoon aan. Deze mails beantwoorden is 
ook geen probleem. U kunt dit mailadres dus gewoon blijven gebruiken. 
 
MR vergadering 
Op 1 februari vergadert de medezeggenschapsraad. 
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Kletskaart De Vreedzame School weekje later mee 
Vorige week stond in de weekbrief dat de kletskaarten op vrijdag 28 januari met de kinderen mee 
naar huis zouden gaan. Dit wordt een week later. 
 
Alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 6 krijgen op vrijdag een ‘kletskaart’ mee. 
Bij de kleuters staan op de voorkant van deze kaart Aap en Tijger. Dit zijn de 
handpoppen die bij de lessen van De Vreedzame School regelmatig een hoofdrol 

spelen. Bij de andere groepen een afbeelding passend bij het 
blok. 
Blok 3 van De Vreedzame School heeft als thema: ‘We 
hebben oor voor elkaar’. In dit blok leren de kinderen belangrijke 
communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed 
luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, 
verschil van mening overbruggen. 

U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van de vragen op de achterkant van de kletskaart. 
Zo vindt u bij de kleuters bijvoorbeeld de onderstaande vragen: 
“Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar?” Of: 
“Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel?”  
“Hoe kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te gebruiken, bijvoorbeeld met je gezicht, armen, handen? 
Laat zien dat je iets leuk vindt en niet leuk vindt.” 
 
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 kaki 

donderdag  appel 

vrijdag  sinaasappel 

U kunt het aanbod ook zelf bekijken via de volgende link:  Frupaks - Vernooij B.V. - EU Schoolfruit 
  
 
Nieuws uit de groepen 

1 
Dat was even een vreemde week... De kinderen niet in de klas, maar achter het 
schermpje via Teams! En nu we gelukkig weer naar school mogen hebben we nog best 
wel wat kinderen die er nog niet zijn.  
 
Omdat de groepen 1 de start van de Nationale Voorleesdagen hebben gemist gaan we 
dat natuurlijk nog inhalen. Dinsdag 1 februari mogen ze in pyjama naar school en gaan 
we er een klein feestje van maken. De kinderen die er dan nog niet zijn zien we dan in 
pyjama thuis via Teams.  
 

Verder lezen we natuurlijk heel veel spannende boeken voor en worden de 
boeken ook uitgespeeld. Volgende week komt er een leskist van de bibliotheek 
en hebben we op donderdag Voorleesdag. Jullie lezen het: Genoeg te doen!  
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2 
De nationale voorleesdagen 2022 zijn begonnen. Veel kinderen kwamen woensdag   
gezellig in hun pyjama naar school.  
 
Juf Suzanne werkt vanaf maandag 31 januari gezellig weer in onze groep.  
Zij werkt op maandag en dinsdag. Haar emailadres is: suzanne.verzijl@obs-driespan.nl. 
In groep 2B werkt op woensdag juf Madelon. Haar emailadres is: madelon.kleijwegt@obs-driespan.nl. 
 

3 
We hebben alle letters geleerd en dit hebben we niet zomaar voorbij laten gaan. Wat  
hebben we een leuk letterfeestje gehad. Letterpet gemaakt, letterzoekspel en  
letterkaakjes gescoord en alle kinderen hebben een letterdiploma verdiend.  
 
Wij zijn enorm trots op al onze KANJERS. We gaan de komende tijd steeds moeilijkere en  
langere woordjes lezen. 
 
Met rekenen gaan we hard aan de slag met getallen t/m 20 opzetten op het rekenrek,  
de getallenlijn t/m 100 en de getallen van klein naar groot zetten.  
 
Denkt u er nog aan dat we vrijdag bij goed weer in de natuurspeeltuin gaan spelen? Graag kaplaarzen of oude 
schoenen meegeven. 
 

4  
De Cito’s zitten er op! Wat hebben de kinderen hard gewerkt! 
 
Volgende week gaan we verder met het aanleren van de tafels. 
 
Met woordenschat leren we nieuwe woorden rondom het 
thema “Dierenmanieren”.  
 
Met spelling maken we kennis met –eeuw en –ieuw woorden. 
 

5  

Wat hebben we een vol programma met veel toetsen. De kinderen doen ontzettend hun best  
en zetten hun schouders eronder! Superknap van jullie!  
 
De groepen 5 en 6 krijgen 6 muzieklessen van een gastdocent! Vanaf aanstaande dinsdag  
komt deze docent op school en leren de kinderen meer over muziekinstrumenten. De lessen  
worden afgesloten met een optreden voor de ouders op dinsdagavond 22 maart. Meer info volgt… 
 

6 
Hehe, eindelijk vanaf maandag weer een ‘gewoon’ programma. Er zal wel een grote wissel plaats vinden, 

want we gaan van alle a-boeken naar alle b-boeken. 

 

Vanaf 1 februari krijgen de groepen 5 en 6 op de dinsdag muziekles. Deze lessen worden dinsdagavond 22 

maart afgesloten met een optreden voor de ouders. 

 

Aankomende woensdag staat de toets van Natuniek op het programma. De samenvatting met een extra 

boekje hebben de kinderen meegekregen om thuis te leren.  
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Afgelopen woensdag is juf Kirsten op visite geweest. Ze wilde graag nog afscheid nemen en had 

een heerlijke traktatie meegenomen. Ook is ze verwend met mooie cadeaus van de kinderen en  

de ouders. In de klas hebben de kinderen rompertjes 

versierd. Het was een fijn afscheid met elkaar.  

 

7  

Yes! De Cito's zitten er weer op. Wat hebben de kinderen hard gewerkt zeg, super! 

 

Vanaf volgende week start de Lio-stage van juf Renée en is zij op maandag, dinsdag en 

vrijdag bij ons in groep 7a! Wij wensen juf Renée heel veel succes en plezier! 

8  

Zo! De Cito’s zitten er weer op. Nog een paar Cito’s die ingehaald moeten worden, omdat er af en toe 
afwezigen waren, maar dat mag de pret niet drukken! Goed gedaan toppers! 
 
Daarnaast sluiten we volgende week ons spelling,- taal,- en rekenhoofdstukken af... 
Dat betekent dat we aan het B-boek gaan beginnen! 
Verder zitten we soms heel even in ‘een dipje’ omtrent alle corona-perikelen... 

Gelukkig blijft iedereen positief (als in “we gaan ervoor”       ) en zullen we elkaar 
helpen om onze doelen te bereiken! Schouders eronder en we gaan ervoor!  
 
In groep 8B is een stagiaire: juf Floor. Zij komt elke donderdag en blijft bij ons tot het einde van het 
schooljaar. Juf Floor volgt de opleiding aan de Pabo. Zij zal sommige lessen gaan geven en opdrachten 
uitvoeren vanuit de opleiding. Wij wensen haar veel plezier en succes! 
 

 

 


