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Maandag 7 maart studiedag - leerlingen vrij 
Op maandag 7 maart heeft het team van Het Driespan een studiedag. De leerlingen zijn op deze dag 
vrij. We zien iedereen graag weer op school op dinsdag 8 maart. 
 
Versoepelingen corona na voorjaarsvakantie 
Wanneer op dinsdag 8 maart na de voorjaarsvakantie, de school weer opengaat kunnen eindelijk 
weer veel meer dingen als vanouds! Veel maatregelen rondom COVID-19 worden versoepeld en/of 
vervallen. U heeft hier deze week een mail over ontvangen. 
In het document op onze website leest u meer over gewijzigde en nog geldende maatregelen.  
Coronamaatregelen_obs_Het_Driespan_7_maart_2022.pdf (windows.net)  
We gaan elkaar straks weer vaker in school tegenkomen. Het team kijkt er naar uit! 
 

Afsluiting muzieklessen groepen 5 t/m 8 
De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 5 en 6 kennis gemaakt met verschillende 
muziekinstrumenten.  
Op 8 maart gaan de kinderen van de groepen 5 tijdens schooltijd in de 3 Lelies oefenen op het door 
hen gekozen instrument. ’s Avonds mag er een ouder komen kijken naar het optreden. Hierover 
hebben de kinderen op donderdag 24 februari een brief meegekregen.  
Op 22 maart gaan de groepen 6 laten horen wat ze geleerd hebben. Hierover krijgen de kinderen van 
de groepen 6 later een brief mee. We zijn benieuwd naar alle muzikaliteit! 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 zijn nog druk bezig met de zanglessen. Zij laten het geleerde 
horen via een filmpje dat u eind maart toegestuurd krijgt.  
 
Schaken 
Vanaf donderdag 10 maart gaan we weer van start met de schaaklessen. Als uw kind op schaken zit, 
vergeet u dan niet om de overblijf af te melden.  
 
Ouderavond ‘Lijf en relaties’ 
Dinsdagavond 15 maart is er een ouderavond 'Lijf en relaties'. Alle ouders hebben een mail van de 
leerkracht gekregen over deze ouderavond en de inhoud hiervan. De ouderavond is van 19.30 uur tot 
21.30 uur. Vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee. U bent van harte welkom!  
Graag opgeven via de e-mail bij de leerkracht van uw kind.  
 
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 Nog  

donderdag       niet 

vrijdag             bekend 

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

1 
Na de vakantie zien we elkaar weer in de klas! Dat is natuurlijk heel fijn! Dan zien de ouders ook weer hoe het 
hier reilt en zeilt. De kinderen weten ondertussen heel goed waar hun jas/tas en bekers en bakjes in moeten 
als ze op school komen. Het is fijn als ze dat zelf ook in de desbetreffende bakken zetten, omdat ze dan ook 

beter weten wat ze bij zich hebben. Natuurlijk staat overal ook duidelijk hun naam op       
 
Na de vakantie gaat ook de bibliotheek weer opstarten. Willen jullie daarom 
het rapport weer meegeven in de boekentas (of alleen de boekentas als er 
geen rapport was) dan krijgen ze er weer een boek in als het zover is.    
 
Nog een leuk kleuterwoord: De woordkaarten bij het Boek van de week 
gingen onder andere over de bouw: schaften, de kuil en … de bouwketel! 
 
Fijne vakantie! 

2 
Na de vakantie mogen de ouders de kinderen in de klas brengen. Dat is heel leuk en gezellig. De kinderen 
weten al heel goed waar ze hun jas moeten hangen en waar ze hun spullen moeten laten. Dus laat hun zoveel 
mogelijk zelf doen. Probeer als ouders het afscheid wat kort te houden. 
 
Vanaf dinsdag 8 maart mogen de kinderen weer een boek van school lenen om thuis te lezen. Wilt u er voor 
zorgen dat dan de groene tas op school is? In deze tas gaat het boek mee naar huis. Zo blijft het boek netjes. 
Eventueel kunt u in de groene tas ook meteen het rapport terug laten nemen. 
 
Denk aan maandag 7 maart nog een extra vrije dag!  
 
Fijne vakantie! 

3 
Ons 5de rekenboek is alweer uit. Op naar het nieuwe omdraaiboek.  
 
De groepen 3 krijgen een klassenbibliotheek. Joepie! Als jullie je groene bibliotheektasje nog thuis hebben 
liggen, zouden jullie deze dan zo snel mogelijk willen inleveren bij de juffen? Meer informatie over de 
klassenbibliotheek volgt later. 
 
De kinderen krijgen voor de voorjaarsvakantie een leesbingo mee om het lezen thuis te  
stimuleren. Als deze na de vakantie vol is, mag er een kleinigheidje gegrabbeld worden.  
 
We wensen iedereen een hele fijne vakantie!   

4  
Na de vakantie starten we meteen met kleding aan zwemmen.  
 
Nu eerst even een weekje vrij. Fijne vakantie! 
 

5  

Na al dat harde werken is de vakantie welverdiend! En dan ook nog een dagje langer, heerlijk! 
 
In de week na de vakantie moeten de kinderen met kleding aan zwemmen.  
 



6 
Dinsdag 15 maart gaat groep 6B naar het Hoeksche Waard Landschap.  

We zijn nog op zoek naar mensen die gezellig met ons mee willen.  

Van 10.30 uur tot 12.00 uur hebben we les over vogels. We vertrekken om  

10.00 uur vanaf school.  

Omdat we 12.00 uur pas wegrijden vanuit Numansdorp, zijn we iets later dan 

12.15 uur bij school terug.  

Opgeven kan door een mail te sturen naar maruscha.koekebakker@obs-driespan.nl.  

Wilt u daar ook in vermelden hoeveel kinderen er mee kunnen rijden?  

 

 

Als je een weddenschap aangaat in de klas, dan kun je die ook verliezen...  

De uitdaging was om 62 verschillende samengestelde werkwoorden op te  

schrijven (zie foto) binnen een week.  

Natuurlijk is het de kinderen gelukt en mocht de juf de zelfgebakken koekjes trakteren.  

Heel knap gedaan! 

7  

Hoe moet je nu precies wilgen knotten? Na een boeiende uitleg, weet  

groep 7B precies hoe het moet en konden ze vrijdag aan de slag. 

 

 

GOTD All you need is love 

 

8  

Wist u dat...  
- De afgelopen week de kinderen van groep 8 keihard gewerkt hebben om hun toetsen van de 

kernvakken af te krijgen.? Want, ja... Reken-/taal-/spellingtoetsen gelijk na de vakantie? Liever niet! 
- We met rekenen aan de slag zijn gegaan met een ander werkboek? We focussen ons nu twee weken 

op een onderwerp, zodat we dit onderwerp extra goed gaan begrijpen! Deze keer procenten.  
- We bijna weer een uitje hebben? Op 16 maart gaan we met elkaar naar Numansdorp om hier meer te 

leren over de natuur. Het onderwerp van deze excursie: "Vlieg op!”.  
Meer informatie ontvangt u t.z.t. van de leerkracht.  

- Er om de week op donderdag muziekles wordt gegeven door MaasMuziek? We leren hier het lied “In 
The Jungle” en sinds kort ook “We don't talk about Bruno” uit de film Enchanto. 

- We enorm veel zin hebben in de vakantie? Even lekker niets doen en 
uitslapen! 

- We op kamp gaan! Zet 6, 7 en 8 april maar in jullie agenda!  
We kijken er heel erg naar uit! 
 

Fijne vakantie groep 8! 
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