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Spreekavond/ gesprekken 
In de week van 27 juni zijn er ouder- en leerlinggesprekken op school. De uitnodigingen heeft u 
inmiddels gekregen. Wij kijken uit naar fijne gesprekken! 
 
Waterpokken, krentenbaard, roodvonk en ringworm 
Met name in de onderbouwgroepen (1 t/m 4) zijn in de afgelopen weken enkele meldingen 
binnengekomen van kinderen met krentenbaard en veel meldingen over leerlingen met 
waterpokken. Deze infectieziekten lijken op zijn retour. 
In de afgelopen dagen kwamen meldingen binnen van leerlingen met ringworm en roodvonk. 
Scholen zijn verplicht melding te maken bij de GGD wanneer een infectieziekte door de huisarts is 
vastgesteld. Wij informeren u nu, zodat u alert kunt zijn op klachten bij uw eigen kind(eren). Is bij uw 
kind een infectieziekte vastgesteld door de huisarts, wilt u school dan informeren? Op de deur 
hangen deurbriefjes van de GGD met meer informatie. Het deurbriefje met informatie over roodvonk 
is ook als bijlage te vinden in de mail van deze weekbrief. 
 
Eindejaarsfeest donderdag 7 juli 
Zoals we vorige week al geschreven hebben heeft het eindejaarsfeest op donderdag 7 juli het thema 
‘landen’! De kinderen krijgen op deze dag een Driespanpaspoort en mogen door de hele school heen 
om de verschillende landen te bezoeken. Elke klas vertegenwoordigt een ander land en heeft 
activiteiten om te doen die passen bij dit land. Na elke activiteit kun je natuurlijk een stempel in je 
paspoort verzamelen! 
Belangrijk om te weten:  
- Alle kinderen komen deze ochtend binnen bij de poort van de hoofdingang. Hier staan alle meesters 
en juffen klaar om iedereen welkom te heten op het wereldfeest. De poort gaat om 8.30 uur open. 
Als de bel gaat kan iedereen via de eigen ingang de school binnengaan.  
- Deze dag is er een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school eten en om 14.15 uur 
uit zijn. Alle kinderen nemen zelf een lunchpakketje mee.  
- Het tussendoortje (eten + drinken) van de ochtend hoeven de kinderen niet mee te nemen. Er zijn 
deze ochtend restaurants in de school waar de kinderen wat kunnen eten en drinken. 
- Verkleden mag: leuk juist! Kies een land en bedenk hier een leuke outfit bij. We zijn benieuwd! 
 
Welkom juf Thora  
Met ingang van volgend schooljaar komt juf Thora Valkenburg op Het Driespan werken. Van harte 
welkom! Hieronder stelt zij zich kort aan u voor… 
 
Hallo allemaal!  
Mijn naam is Thora Valkenburg en ik ben 27 jaar oud. Ik ben afgestudeerd als pedagoog en 
leerkracht. Op dit moment ben ik werkzaam op een basisschool in Ridderkerk, waar ik samen  
met mijn man ook woon.   
Ik kijk er erg naar uit om komend schooljaar op het Driespan in de onderbouw aan de slag  
te gaan.  
Ik geniet enorm van het enthousiasme, de nieuwsgierigheid en creativiteit van jonge kinderen. 
In mijn vrije tijd hou ik er erg van om pad te gaan met de caravan, te wandelen en te koken.  
Tot ziens in het nieuwe schooljaar!  
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Welkom juf Elizabeth  
In de afgelopen week hebben we de sollicitatieprocedure n.a.v. de openstaande vacature 
conciërge/administratief medewerker afgerond. Juf Elizabeth van der Linden zal vanaf volgend 
schooljaar als administratief conciërge op Het Driespan aan de slag gaan. Zij stelt zich hieronder kort 
aan u voor. 
 
Mijn naam is Elizabeth van der Linden en ik ben 36 jaar. Samen met mijn zoontje Stan, die op Het 
Driespan zit, woon ik in Puttershoek.  
De afgelopen 10 jaar heb ik met veel plezier op de administratie van diverse scholen in Rotterdam 
gewerkt en in het nieuwe schooljaar mag ik het team van Het Driespan komen versterken. De 
dynamische omgeving en het directe contact met mensen, past goed bij mij en is iets wat me ook 
hier weer erg aanspreekt. Ik ben straks iedere ochtend en twee middagen te vinden op school en ik 
kijk er ontzettend naar uit om iedereen te ontmoeten. Fijne vakantie allemaal en tot snel! 
 
Gevonden voorwerpen 
In een andere bijlage bij de mail met deze weekbrief, vindt u een overzicht met gevonden 
voorwerpen. Zit er iets van u of uw kind(eren) bij?  
Over twee weken begint de vakantie en ruimen wij flink op. Wees er dus op tijd bij… 
 
Juf Madelon 
Juf Madelon Kleijwegt heeft in het bijna afgelopen schooljaar op woensdagochtenden in groep 2B op 
Het Driespan gewerkt en komt soms, wanneer het nodig is, vanaf volgend schooljaar nog invallen bij 
ons op school. Fijn! 
 
Meester Harry 
Wellicht valt het u al snel op in het schema met de verdeling van de leerkrachten over de groepen 
hieronder, dat meester Harry Visser niet is ingedeeld bij een groep. Meester Harry is volgend 
schooljaar namelijk nog maar even op Het Driespan te vinden. Hij gaat namelijk vroeg in het 
schooljaar met pensioen. Uiteraard nemen we van hem nog op gepaste wijze afscheid. Hierover 
wordt u later geïnformeerd. 
 
Groepsverdeling 2022-2023  
Volgend schooljaar starten we met ongeveer 350 leerlingen verdeeld over 16 groepen.  
 
Eerder heeft u kunnen lezen dat juf Sandra Groeneveld en juf Natascha vanaf volgend schooljaar 
gaan werken op een andere school. O.a. door deze ontstane vacatureruimte kunnen juf Floor 
Buijsman en juf Renée Reedijk (onze stagiaires van afgelopen schooljaar) op Het Driespan blijven en 
mogen wij volgend schooljaar 3 nieuwe leerkrachten begroeten: 
juf Anouk Nederlof en juf Sandra van der Spek hebben zich reeds in een voorgaande weekbrief aan u 
voorgesteld. Juf Thora Valkenburg stelt zich in deze weekbrief aan u voor. Wij wensen hen een fijne 
tijd op Het Driespan! 
 
Dit betekent dat wij de verdeling van de leerkrachten over de groepen voor het schooljaar 2022-2023 
compleet hebben kunnen maken. 
 
Bij de verdeling van de leerlingen over de groepen, zijn we uitgegaan van de groep waarin uw kind dit 
jaar heeft gezeten. Groep 1A wordt groep 2A, 1B wordt groep 2B, 2A wordt groep 3A, 2B wordt 3B, 
enz.  
 
Wanneer leerlingen niet overgaan naar het volgende leerjaar of wanneer er twijfels zijn over de 
overgang van een leerling naar het volgende leerjaar, heeft de leerkracht hier reeds contact met u 
over gehad.  



Volgend jaar gaan de groepen 4A en 4B naar een lokaal in basisschool De Schelp. Er is gekozen voor 
deze groepen, omdat wij trachten leerlingen niet langer dan één jaar buiten ons hoofdgebouw in te 
delen. 
 
Zoals u weet is uitbreiding van het huidige gebouw opgenomen in de onderwijshuisvestingsplannen 
van de gemeente Hoeksche Waard en zijn wij in afwachting van de gemeente. Er valt op dit moment 
nog niet te zeggen wanneer de uitbreiding gerealiseerd wordt. 
 

Verdeling van de leerkrachten over de groepen in het schooljaar 2022-2023 
Groep 1A Juf Thora Valkenburg   

Groep 1B Juf Mirjam van de Griend en Juf Floor Buijsman  

Groep 2A Juf Suzanne Verzijl en juf Claar Philippa  

Groep 2B Juf Gabriëlle van Sante en juf Marieke van Drongelen  

Groep 3A Juf Serena Herweijer   

Groep 3B Juf Simone Groeneveld en juf Renée Reedijk  

Groep 4A Juf Kirsten van der Hoek en juf Diana Kranenburg   

Groep 4B Juf Petra van Prooijen  

Groep 5A Juf Anouk Nederlof en juf Annelies Lak   

Groep 5B Juf Wendy Kalkman en juf Vera van Kuijk  

Groep 6A Juf Sandra van Dien en juf Esmeralda Schröter  

Groep 6B Juf Sandra van der Spek en juf Marieke van Drongelen  

Groep 7A Juf Maruscha Koekebakker   

Groep 7B Juf Bianca Opschoor en juf Daisy Vos  

Groep 8A Juf Emma van Arkel   

Groep 8B Juf Mariëlle van der Sijde  

• De plusgroep op donderdagmiddag krijgt les van juf Anniek van der Stel.  

• Juf Esmeralda Schenk en juf Anita Los ondersteunen de leerkrachten in verschillende groepen. 
 
 
Nieuws uit de groepen 

1 
Deze keer wat huishoudelijke mededelingen       dat krijg je zo tegen het einde 
van het jaar! Verder wordt er nog gewoon hard gewerkt in de groepen 1 en 
natuurlijk heerlijk gespeeld in de watertafel en op de camping! Picknicken 
hoort er ook bij (zie foto). Zo komen we al een beetje in de stemming. 
 
De schoolbibliotheek loopt ten einde. We willen nogmaals vragen alle 
bibliotheekboeken zo snel mogelijk in te leveren op school, zodat alles weer 
compleet is voor het nieuwe schooljaar. 
 
Op donderdagmiddag schuiven de kinderen van de groepen 1 en 2 voor een half uurtje door naar hun nieuwe 
groep van volgend schooljaar. Zo zien ze alvast bij wie ze in de klas komen en zien ze hun nieuwe leerkracht. 
Ook doen ze een activiteit met elkaar. Spannend! 
 

Heeft u het al in uw agenda staan? De jaarlijkse schoonmaak! Op de klasdeuren hangen lijsten 
om u op te geven voor deze avond op donderdag 30 juni. 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.  
 

 



2 
In de groepen 1 en 2 werken we met een methode voor voorbereidend 
schrijven: Krullenbol. We hebben afgelopen week het zeepaardje gemaakt en 
oefenden hierbij de ‘spiraal’.  
 
De schoolbibliotheek loopt ten einde. We willen nogmaals vragen alle 
bibliotheekboeken zo snel mogelijk in te leveren op school, zodat alles weer 
compleet is voor het nieuwe schooljaar.  
 
Volgende week maandag gaan we met de groepen 2 kijken bij een stukje van de gymles van de groepen 3. 
Deze zijn namelijk niet meer in ons speellokaal op school, maar in de gymzaal van de Kees Verkerkhal. Voor 
de kinderen die volgend schooljaar naar groep 3 gaan, is het fijn om alvast een kijkje te nemen, zodat ze 
weten hoe dit volgend jaar gaat.  
 
Op donderdagmiddag schuiven de kinderen van de groepen 1 en 2 voor een half uurtje door naar hun nieuwe 
groep van volgend schooljaar. Zo zien ze alvast bij wie ze in de klas komen en zien ze hun nieuwe leerkracht. 
Ook doen ze een activiteit met elkaar. Spannend!  
 

Heeft u het al in uw agenda staan? De jaarlijkse schoonmaak! Op de klasdeuren hangen lijsten 
om u op te geven voor deze avond op donderdag 30 juni. 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.  
Ook hangt er een lijst om u op te geven om speelgoed mee naar huis te nemen om te wassen. 
We hopen op wat meer aanmeldingen, we kunnen uw hulp heel hard gebruiken!  

 

3 
Maandag beginnen we met de allerlaatste kern van Veilig leren lezen. In deze kern gaan we aan de slag met 

het toneellezen. De kinderen mogen met verschillende stemmetjes lezen en krijgen ieder een eigen rol. 

 

Met rekenen herhalen we getallen plaatsen op de getallenlijn, tussen welke tientallen 

ligt het getal, sommen t/m 10 snel uitrekenen, sommen t/m 20 uitrekenen en rekenen  

met geld. 

 

Vrijdagochtend 1 juli gaan de groepen 3 een educatieve verkeerswandeling wandelen. Er  

wordt tijdens deze wandeling aandacht besteed aan o.a. verkeersborden en veilig  

oversteken. Fijn dat we weer hulpouders hebben om dit mogelijk te maken.  

 

4  
Wat gaat de tijd snel. Nog even en dan is het vakantie!  

 

Afgelopen donderdag is groep 4B op excursie geweest naar de Plukhoek. Wat een groot succes! Groep 4A kan 

nu niet meer wachten om ook te gaan! Wij zoeken alleen nog hulpouders voor 30 juni! Kunt u en wilt u met 

ons mee? Geef dit dan snel door aan petra.prooijen@obs-driespan.nl.          
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5  

Wat hebben we gisteren een mooie voorstelling gezien! 

 

Belangstellenden van de kinderen die mogen afzwemmen, mogen gelukkig weer  

komen kijken! De kinderen zwemmen af onder de reguliere zwemlestijd. Dit is ook  

gelijk de laatste keer schoolzwemmen i.v.m. het eindejaarsfeest een week later.  

 

6 
Schoolvoetballen 
Het was bijna niet te missen het afgelopen weekend. Maar.... De jongens van de groepen 6 zijn gewoon 
TWEEDE geworden van Nederland bij de landelijke finale van schoolvoetbal. 
 
Kijkkunst 
Woensdag hebben de kinderen geluisterd naar een verhalenverteller Sahand, de voorstelling ‘Nachtreis’. 
Door middel van familieverhalen vertelde hij over zijn vlucht als 5-jarig jongetje uit Iran. 
De kinderen zaten te genieten van de combinatie van verhaal en muziek. 
 
Fietsen door het dorp 
Vrijdag gingen de kinderen op de fiets een vaste route fietsen door het dorp. Dankzij de begeleiding van 
ouders was het een geslaagde route. De kinderen kregen onderweg nog tips en tops! Dank je wel voor de 
hulp bij deze leerzame verkeersles! 
 
Hoeksche Waard Landschap 
Woensdag 29 juni gaat groep 6a naar Oud-Beijerland. 
 
Les Ukelele 
Vrijdag 1 juli hebben de kinderen een les ukelele. Deze wordt verzorgd door Steef Vooren. 
 
Eindejaarsfeest 
De landen zijn: 
6a -> Zuid-Afrika (Heeft u misschien zin om te komen helpen tijdens onze activiteit (schminken)? Wij en de 
kinderen kunnen uw hulp goed gebruiken! Aanmelden via esmeralda.schroter@obs-driespan.nl) 
6b -> Egypte 
 

7  
Vorige week hebben de kinderen een rondje door het dorp gefietst, mede dankzij de hulpouders is dit een 

geslaagde rit geworden. Dank jullie wel voor deze leerzame verkeersles! 

 

 

Eindejaarsfeest: 

7a: Frankrijk 

 

7b: Brazilië 

 

 

GOTD geniaal genie 

 



8  

De afgelopen week is groep 8 druk bezig geweest met het filmen van “Strafkamp 8”.  
Op maandag 4 juli zullen wij het resultaat gaan zien met elkaar... Daar hebben wij 
enorm veel zin in!  
 
Verder hebben alle kinderen een agenda voor de laatste week en uitnodiging voor 
de afscheidsavond meegekregen. Met het oog op de afscheidsavond zullen wij 
aankomende week versieringen gaan maken, om de Drie Lelies zo feestelijk mogelijk 
te maken!  
 
Wij missen nog wat rapporten in de klas... Wilt u deze zo snel mogelijk meegeven 
aan uw kind, zodat de rapporten in orde gemaakt kunnen worden?  
Alvast bedankt!  
 
 

 

 


