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Nieuwe baan voor juf Sandra Groeneveld 
Volgend schooljaar gaat juf Sandra Groeneveld werken op een school in Dordrecht, waar veel 
kinderen uit andere landen naar toe komen. Hierbij is veel aandacht voor het aanleren van de 
Nederlandse taal. Dit betekent dat zij afscheid gaat nemen van onze school.  
Wij feliciteren juf Sandra met haar nieuwe baan en bedanken haar voor haar jarenlange inzet 
op Het Driespan! 
 
Verkeerslessen  
Net als in de afgelopen weken zijn er ook in de aankomende weken weer praktische verkeerslessen 
in verschillende groepen: 

- Een verkeerseducatieve wandeling door de omgeving, waarbij aandacht wordt gegeven aan 
het op de stoep lopen en het oversteken. 

- Met de fiets allerlei verkeerssituaties oefenen, fietsen controleren met checklist en  
met de fiets door de wijk fietsen.  

- Praktisch verkeersexamen doen en een Veilig op Weg les krijgen om kinderen bewust te 
maken van de dode hoek bij grote voertuigen. 

We letten goed op en kunnen veilig de weg op! 
Wij hebben de verkeersveiligheid en de verkeerseductie hoog in het vaandel staan en daarom heeft 
Het Driespan het “Verkeersveiligheidslabel SCHOOL OP SEEF” voor de 4de keer aangevraagd. Meer 
informatie hierover volgt nog. 
 
Welkom juf Anouk en juf Sandra 
Met ingang van volgend schooljaar komen juf Anouk Nederlof en juf Sandra van der Spek op Het 
Driespan werken. Van harte welkom! Hieronder stellen zij zich kort aan u voor… 
 
“Mijn naam is Anouk Nederlof en ik ben 29 jaar. Vanaf 2015 ben ik leerkracht en heb ik met  
veel plezier in de midden -en bovenbouw gewerkt op basisscholen in Rotterdam.  
Op dit moment woon ik nog in Rotterdam, maar aan het einde van 2022 verwachten wij te 
verhuizen naar een nieuwbouwhuis in Numansdorp. De Hoeksche Waard voelt heel vertrouwd, 
omdat ik zelf ben opgegroeid in Oud-Beijerland.  
Ik kijk er ontzettend naar uit om te starten in de middenbouw op Het Driespan. 
Tot ziens in het nieuwe schooljaar!” 
 
“Hallo allemaal, ik zal mezelf even aan jullie voorstellen. Ik ben Sandra van der Spek, 39 jaar en 
ik heb 2 kinderen; Felin van 4 jaar en Timon van 2 jaar. Samen met mijn vriend Jeen zijn wij in 
december van Rotterdam naar Puttershoek verhuisd; wat een mooie omgeving voor het  
opgroeien van onze kinderen.  
Ik ben na de Pabo gaan werken bij De Koetsveldschool in Den Haag, een school voor zeer  
moeilijk lerende kinderen. Ik heb daar bijna 10 jaar gewerkt met heel veel liefde en plezier.  
Vorig schooljaar ben ik hier in de Hoeksche Waard bij de Pijler gestart als ib’er, maar ik miste  
al snel het lesgeven. Ik mag het team van Het Driespan vanaf volgend jaar komen versterken  
en ik kijk daar erg naar uit. Ik heb al even mogen proeven van het lesgeven, in groep 7 en dat  
heeft mij nog enthousiaster gemaakt. Ik kijk ernaar uit om na de zomer te starten. Tot dan!  
Fijne vakantie allemaal, groeten Sandra.” 
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Eindfeest 
Zoals u misschien op de kalender heeft zien staan, hebben we nog 1 feest in petto; het 
eindejaarsfeest op donderdag 7 juli! Het thema van dit feest is ‘landen’! De kinderen mogen deze 
dag verkleed naar school komen als zij dit leuk vinden. Een Franse baret, een Mexicaanse sombrero, 
een oranje pruik? We zijn benieuwd! 
Volgende week zal er in de weekbrief nog meer informatie te vinden zijn over dit wereldfeest! 
 
Veel succes bij de landelijke finale van het schoolvoetbal! 
Vanochtend om 8.00 uur zijn ze vertrokken met de spelersbus van MILOT reizen en op het moment 
van schrijven is het jongensteam van de groepen 6 gearriveerd in Zeist, waar de landelijke finale van 
het schoolvoetbal wordt georganiseerd. Wij wensen hen heel veel plezier en succes! 
 

 
 
Parkeervakken op dinsdagochtend 21 juni  
Dinsdag 21 juni gaat cbs De Schelp op schoolreis en staan er tussen 8.30 uur en 9.15 uur bussen van 
cbs De Schelp geparkeerd op de parkeerplaatsen aan de Singel.  
 
 
Nieuws uit de groepen 

1 
We zijn in de klas al helemaal in een zomerse stemming. We hebben een camping in 
de klas staan en ook op het plein zijn we druk in de weer met het bouwen van tenten 
en het sjouwen van koffers.  
 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen voor de laatste keer dit schooljaar een 
bibliotheekboek mee naar huis gekregen in de groene Driespantas.  
Vanaf volgende week worden de boeken alleen nog ingenomen, zodat er voldoende 
tijd is om de bibliotheek weer compleet en in orde te maken voor het nieuwe 
schooljaar. We houden dan de boekentassen op school, dan kan daar het rapport in 
mee naar huis. 
 
 



2 
Op het plein bij de kleuters zijn al zomerse taferelen te zien: er wordt druk 
met echte koffers gesjouwd en er worden tenten gebouwd met doeken. De 
kleuters zijn al echt in de vakantiestemming! 
Ook in de klassen wordt er gekampeerd, gebarbecued, worden koffers 
ingepakt en ijsjes gekocht en gegeten bij de ijssalon op de gang.  
De letter die de laatste weken centraal staat is de z (wij zeggen: zzzzzz) van 
zon, zomer, zee, zand…. 
 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen voor de laatste keer dit schooljaar een bibliotheekboek mee naar huis 
gekregen in de groene Driespantas.  
Vanaf volgende week worden de boeken alleen nog ingenomen, zodat er voldoende tijd is om de bibliotheek 
weer compleet en in orde te maken voor het nieuwe schooljaar.  
 

3 
Er is de afgelopen week weer keihard gewerkt in onze groepen 3. We zijn ontzettend trots op de kinderen! 

 

We gaan volgende week kern 11 afsluiten. Wie het leuk vindt, mag zijn/haar lievelingsboek meenemen en 

hier een stukje uit voorlezen! 

 

Met rekenen gaan we rekenen met geld en dingen opmeten met blokjes, rietjes en  

potloden. 

 

Volgende week graag alle bibliotheekboeken inleveren!  

 

Vrijdag krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. De zomervakantie komt nu echt in zicht. 

 

Voor beide groepen 3 staat er binnenkort een educatieve verkeerswandeling gepland. Meer informatie volgt 

nog via de mail. 

 

4  
Tijdens de verkeerslessen hebben we afgelopen weken verschillende situaties met 

de fiets geoefend. Dit was leuk om te doen. Dank aan alle ouders en grootouders 

die bij deze lessen geholpen hebben! 

 

 

Komende week gaan we tijdens de rekenlessen de doelen van blok 8 herhalen. We oefenen alle tafels en 

kunnen de maandkalender aflezen. 

 

Tijdens de taallessen oefenen we met het zelfstandig naamwoord uit de zin halen. En tijdens spelling blijven 

we oefenen met woorden zoals jager en bakker. 

 

Groep 4B gaat komende donderdag op excursie naar de Plukhoek.  

 

 

 



5  

De verkeerslessen zijn weer achter de rug. Wat was het fijn om dit te doen. De kinderen 

hebben goed kunnen oefenen op de fiets in verschillende situaties.  

 

Groep 5A is afgelopen woensdag naar de pluktuin geweest in Mookhoek. Dit was  

ontzettend leuk en leerzaam. Alle hulpouders ontzettend bedankt voor uw hulp!  

 

Donderdagochtend 23 juni gaan de groepen 5 naar een voorstelling van Kijkkunst. Dit is  

onder schooltijd. In een andere bijlage bij de mail van deze weekbrief vindt u meer informatie over de 

voorstelling. 

 

Op vrijdag 24 juni zullen alle kinderen weer een topografietoets krijgen. Dit keer zijn het de 

provinciehoofdsteden.  

 

6 
Vrijdag 24 juni gaan de kinderen van de groepen 6 fietsen door het dorp. Neem deze dag je fiets mee naar 
school. Inmiddels hebben we genoeg aanmeldingen om te helpen bij het fietsen, dank jullie wel hiervoor! 
 
Ook voor het rijden/begeleiden van groep 6a van de excursie in Oud-Beijerland zijn we compleet! Ook 
hiervoor, dank je wel! 
 
Afgelopen woensdag hadden de voetbaljongens een online meeting met de 
andere teams van het schoolvoetballen. Zij mochten als team een vraag 
bedenken voor…. LOUIS VAN GAAL. Hij is namelijk aanwezig bij de opening 
van de landelijke finale van het schoolvoetbaltoernooi. Van alle inzendingen 
zou er één gekozen worden. Dus wie weet…. 
 
Woensdag 22 juni gaan de groepen 6 naar de voorstelling ‘Nachtreis’ van Kijkkunst.  
In een andere bijlage bij de mail van deze weekbrief vindt u meer informatie over de voorstelling. 

 
De briefjes voor de spreekavond zijn met de kinderen mee naar huis gegaan. Graag op tijd inleveren i.v.m. 
inplannen. 
 

7  
Op de foto is te zien hoe de leerlingen van groep 7 een Veilig op Weg les  
krijgen om kinderen bewust te maken van de dode hoek bij grote voertuigen. 
 

 

 

 

 

 

 

GOTD Britse megastenen in een rondje 

 

 



8  

Camera, licht, ACTIE!  
Volgende week is het zover, de eindfilm van groep 8 wordt opgenomen! Op dinsdag 21 juni zal groep 8A de 
film opnemen. Op donderdag 23 juni zal groep 8B aan de beurt zijn.  
Vergeet jullie kleding, attributen en tekst niet! ;)  
 
 
 
 
 

 


