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Van lege flessen naar volle rugtassen voor Oekraïense kinderen 
Enige tijd geleden werden bij de inzamelingsactie op onze school, containers vol 
lege flessen verzameld en werd er flink wat statiegeld opgehaald.  
 
Tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad is nagedacht en besproken over  
wat er met de opbrengst kon worden gedaan. Toen de leerlingen hoorden dat  
er in de Hoeksche Waard een school is gestart voor kinderen uit Oekraïne was  
het plan snel gemaakt. 
De leerlingen belden met directeur Tobias Vermeulen en hebben hem gevraagd  
wat de kinderen op de Oekraïense school goed konden gebruiken. Ze wilden het 
geld namelijk goed besteden. 
Rugtassen werden besteld en er was zelfs nog geld over om er leuke en nuttige 
spullen in te stoppen. 
Ook werden kaartjes gemaakt om aan de rugtassen vast te maken met een tekst vertaald van het 
Nederlands naar het Oekraïens. “Veel plezier met de rugtas en andere spullen! Liefs van alle kinderen 
van basisschool Het Driespan.” 
 
Op 8 juni werden de leerlingen van de leerlingenraad bij De Wurf ontvangen door directeur Tobias 
Vermeulen en ook wethouder Steen was hierbij aanwezig. Na een korte uitleg over de Oekraïense 
school en opvanglocatie werden de gevulde tassen uitgedeeld.  
“We zagen veel blije gezichten toen de schetsboeken, kleurpotloden, ballen en zelfs een bellenblaas 
voor ieder kind uit de tassen tevoorschijn kwamen.” 
De leerlingen zijn tevreden over deze actie, maar hopen natuurlijk dat de situatie in Oekraïne snel 
verbetert. Van lege flessen naar gevulde rugtassen zorgde in elk geval voor een grote glimlach bij alle 
Oekraïense kinderen in Piershil. 
 
Gezocht: bibliotheek (groot)ouders   
Al jaren begeleiden Esmeralda Schenk en Jolanda Reedijk iedere week in 
groep 1-2 het boeken ruilen. Jammer genoeg gaan zij nu stoppen. Wij zijn 
op zoek naar 2 (groot)ouders die hun taak willen overnemen. 
Wie wil iedere dinsdagmiddag of donderdagmiddag ons helpen bij het 
innemen en weer uitlenen van de boeken voor groep 1-2? 
Je bent hier wekelijks 1 tot 1.5 uur mee bezig. 
Heb je interesse of heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar 
gabrielle.sante@obs-driespan.nl . 
 
Leerkrachten van Het Driespan moedigde iedereen elke avond aan bij de Avond4daagse.   
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Nieuws uit de groepen 

1 
In de groepen 1 zijn we hard aan het werk. We zijn begonnen met het langzaam 
opbouwen van het vakantie thema. Daar kunnen we nog best wel spullen voor 
gebruiken...een parasolvoet, een verrekijker, lege flesjes zonnebrandcrème...alles 
is welkom.  
Ook spulletjes met de letter –z- aan het begin van het woord mogen mee naar 
school.  
Verder hebben de kinderen een geheimpje wat mama wel, maar papa niet mag 
weten.... 
 
Het duurt nog even maar we brengen het vast onder de aandacht: de gezellige jaarlijkse schoonmaak! Het 
kan weer en het is echt hard nodig. 
Donderdagavond 30 juni kunnen we jullie hulp goed gebruiken bij de schoonmaak van onze klassen 
(meubilair). De avond start om 19.00 uur (inloop) en om 21.00 uur zijn we klaar. Voor koffie en thee met wat 

lekkers wordt gezorgd.       
 
De dagen ervoor geven we veel speelgoed en ontwikkelingsmateriaal mee naar 
huis voor het schoonmaken aan wie wil. 
 
Tegen die tijd hangen er inschrijfformulieren bij de klassen, maar mailen naar 
de desbetreffende leerkracht is natuurlijk ook prima.  
 

2 
In de groepen 2 wordt hard gewerkt aan mooie knutsels. De papa's moeten maar even niet in de klassen 
komen!  
 
Met het laatste thema van dit schooljaar ('vakantie') willen we op de gang nog een ijsjeswinkel openen. De 
kleuters oefenen hier meteen met het betalen met geld. Ook maken ze met elkaar het naambord en de 
prijslijst van de winkel. 
 
Het duurt nog even maar we brengen het vast onder de aandacht: de gezellige jaarlijkse schoonmaak! Het 
kan weer en het is echt hard nodig. 
Donderdagavond 30 juni kunnen we jullie hulp goed gebruiken bij de schoonmaak 
van onze klassen (meubilair). De avond start om 19.00 uur (inloop) en om 21.00 uur  

zijn we klaar. Voor koffie en thee met wat lekkers wordt gezorgd.       
 
De dagen ervoor geven we veel speelgoed en ontwikkelingsmateriaal mee naar huis voor het schoonmaken 
aan wie wil. 
 
Tegen die tijd hangen er inschrijfformulieren bij de klassen, maar mailen naar de desbetreffende leerkracht is 
natuurlijk ook prima. 
 
Als u nog rapporten thuis heeft wilt u ze dan meegeven naar school. 
 
 
 
 



3 
Afgelopen week hebben we een moestuin/natuurbelevingsles gehad bij "De Plukhoek" in Mookhoek.  

Het was een erg leuke ochtend met leerzame activiteiten! We willen de ouders/opa’s die hebben gereden 

bedanken! 

 

De Cito-toetsen zijn gemaakt. Wat fijn dat dit achter de rug is. Over twee weken krijgen alle kinderen hun 

rapport mee naar huis. Zet hem dus nog even op! 

 

We oefenen nog steeds langere woorden tijdens de leeslessen. En we blijven de spelling van de –eer, -oor, -

eur en –aai, -ooi, -oei woorden oefenen.  

 

Tijdens de rekenlessen gaan we de sommen tot 10 oefenen tot we ze kunnen dromen. 

 

Op vrijdag gaan we nog steeds naar de natuurspeeltuin. Het is fijn als de kinderen dan laarzen  

of dichte schoenen aan hebben. 

 

4  
Volgende week gaan we de laatste Cito’s afronden. We werken langzamerhand naar het einde  

van het jaar toe. 

 

De eerste verkeersles zit erop! Op donderdag 16 juni hebben we weer een verkeersles.  

Nemen jullie je fiets mee?  

 

5  

We gaan de laatste weken van groep 5 in! Met vandaag en volgende week verkeerslessen op de fiets.  

Daarnaast gaat groep 5B op woensdag 6 juli naar de Pluktuin in Mookhoek. Er zijn al genoeg ouders die rijden 

kunnen, wat fijn! 

 

Ook zijn we op vrijdagmiddag weer met een circuit bezig: er worden 'hippe slippers' gemaakt, er wordt 

gebouwd met knexx/kapla/lego en de kinderen mogen kiezen tussen kleien of figuurzagen.  

 

Heeft u de vrolijke zonnetjes al zien hangen bij de ramen van groep 5A? Hier zijn de kinderen 

de afgelopen week druk mee bezig geweest, laat nu de echte zon maar gaan schijnen!  

 

6 
Wat fijn dat we zoveel aanmeldingen hebben ontvangen van moeders die willen helpen tijdens de educatieve 
fietsroute. Bedankt! Het blad met de fietscheck kan nog tot vrijdag 17 juni ingeleverd worden.  
 
Voor groep 6A is er op woensdag 29 juni een ‘ontdekkingstocht op De Staart’ gepland. We zijn nog op zoek 
naar 2 ouders die een groepje kunnen rijden en daar kunnen begeleiden. Graag voor 22 juni opgeven via 
esmeralda.schroter@obs-driespan.nl.  
 



Vrijdag 17 juni gaan er een aantal jongens richting 
Zeist om daar hun voetbalkunsten te vertonen bij 
de landelijke finale schoolvoetbal. Juf Daisy en juf 
Maruscha zullen meegaan naar Zeist en zullen 
vloggend de groepen 6 op de hoogte houden. De 
andere kinderen hebben deze vrijdag les van juf 
Esmeralda en juf Corine. Ook zij zullen een leuke 
dag hebben. 
Woensdagochtend 15 juni heeft het voetbalteam 
een online meeting met de andere teams. Meester Albert zal bij deze meeting aanwezig zijn. 
 

7  
Op dinsdag 14 juni heeft groep 7A een verkeersles “ Veilig op weg! Blijf uit de dode hoek “. Zij krijgen een les 

en zullen dan bij een vrachtauto gaan kijken. 

Groep 7B gaat op 14 juni, onder begeleiding, een route door Puttershoek fietsen. Daarom moeten zij hun fiets 

meenemen, een rugtas en de invullijst over hun fiets hebben ingeleverd. 

 

Op vrijdag 17 juni  heeft groep 7B de vrachtwagenles en gaat groep 7A door Puttershoek fietsen. Voor groep 

7A geldt dat zij dan hun fiets en rugtas moeten meenemen en de invullijst over hun fiets moeten hebben 

ingeleverd. 

 

De verkeersactiviteiten van dinsdag en vrijdag vinden plaats in de ochtend.  

 

GOTD Verpleegster met een lantaarn 

8  

Deze week hebben we een interessante les van Harry gekregen! Harry werkt bij de afvalophaaldienst en geeft 
voorlichtingen bij Veilig op Weg. Met een quiz, maar ook een uitgebreide instructie van de afvalwagen, 
hebben we geleerd hoe gevaarlijk de dode hoek is. Harry verwonderde ons 
ook met bizarre verhalen, wat hij meegemaakt heeft op de vuilniswagen! 
 
Ook hebben we op donderdag ons praktisch fietsexamen gehad!  
Alle leerlingen uit groep 8 hebben hopelijk laten zien dat zij veilig kunnen 
fietsen in het verkeer. De uitslag horen we gauw...  
 
Volgende week zullen we nog hard oefenen voor de film, aangezien we die 
binnenkort gaan opnemen!  
Nog even twee weken in ons rol kruipen, zodat we er helemaal klaar voor 
zijn!  
Op dinsdag 21 juni zal groep 8A de film opnemen (er wordt rekening gehouden met de kennismaking op 
Actief) 
Op donderdag 23 juni zal groep 8B de film opnemen. 
De verwachting is dat het opnemen van de film de gehele dag zal duren.  
 
Wilt u GEEN afspraken (zoals tandarts, huisarts, orthodontist etc) maken op de betreffende filmdag? Alvast 
bedankt! 

 


