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Corona
Op onze school zijn in de afgelopen periode geen corona-besmettingen meer gemeld. Dat was
natuurlijk heel fijn. Helaas is hier deze week verandering in gekomen en hebben wij de eerste
berichten ontvangen van ouders en ook een stagiaire van onze school die positief testten op corona.
Op Het Driespan hebben wij nog geen bericht gehad over leerlingen die positief getest zijn. Wanneer
er binnen een groep een positieve (zelf)testuitslag binnenkomt, zullen wij u hierover informeren. We
vragen u alert te zijn op eventuele klachten bij uzelf en uw kind(eren), dan kunnen we hopelijk
allemaal over ruim een week gezond aan de zomervakantie beginnen.
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!
Ouderbijdrage via Schoolkassa
Het versturen van de brieven en de administratie rondom het innen en verwerken van de vrijwillige
ouderbijdrage is een behoorlijke klus. Dit kan veel gemakkelijker, efficiënter en meer AVG-proof.
Vanaf het schooljaar 2022-2023 zullen wij de ouderbijdrage innen via een module binnen ons
leerlingvolgsysteem Parnassys. De module genaamd Schoolkassa biedt de mogelijkheid
ouders/verzorgers te mailen vanuit ons leerlingvolgsysteem. Zo kunnen wij ouders/verzorgers een
mail sturen met een betaallink, zodat het geld direct kan worden overgemaakt naar het
rekeningnummer van de ouderraad. Wij zullen u volgend schooljaar via de weekbrief informeren
wanneer de eerste mail verstuurd gaat worden.
Afscheid boekenjuffen
Jarenlang hebben de boekenjuffen Esmeralda en Jolanda er voor gezorgd dat alle kleuters wekelijks een leuk, nieuw boek konden lenen
uit onze kleuterbibliotheek. Op dinsdag 28 juni deden zij dit voor de
laatste keer.
De kleuters hebben de juffen verrast met mooie presentjes en wat
lekkers voor bij de thee, om hen te bedanken. Ook namens het team
willen wij Esmeralda en Jolanda heel hartelijk bedanken.

Zomervakantie
Op vrijdag 8 juli om 12.00 uur start de zomervakantie. De zomervakantie duurt t/m 21 augustus.
Nieuws uit de groepen

1
We willen graag alle ouders bedanken voor de schoonmaakhulp! Fijn dat er
zoveel ouders waren die kwamen helpen op de schoonmaakavond of die
thuis materialen hebben schoongemaakt. Zo kunnen we volgend jaar weer fris
beginnen.
Afgelopen donderdag hebben de kinderen die naar groep 2 gaan in hun
nieuwe klas gekeken en kennis gemaakt met hun nieuwe juffen. Ook de
kinderen uit groep 1a hebben kennis gemaakt met hun nieuwe juf.
We gaan nog een feestelijke week tegemoet: dinsdagmiddag gaan we naar de afscheidsfilm van groep 8
kijken, donderdag hebben we het eindfeest en vrijdag mogen alle kinderen speelgoed van thuis mee naar
school nemen. Het is leuk als het speelgoed is waar je samen mee kunt spelen.

2
We kijken terug op een geslaagde schoonmaakavond en willen alle ouders,
ook de ouders die geholpen hebben met het thuis schoonmaken van
materialen, hartelijk bedanken voor hun hulp. Fijn om volgend schooljaar weer
fris te starten!
Afgelopen donderdag zijn de kinderen die volgend jaar naar groep 3 gaan
alvast een kijkje gaan nemen in hun nieuwe groep. Ook hebben zij kennis
gemaakt met hun nieuwe juf(fen). Ook de kinderen die volgend jaar in groep 2
blijven, hebben kennis kunnen maken met de nieuwe leerlingen die in de klas komen.
We gaan nog een feestelijke week tegemoet: dinsdagmiddag gaan we naar de afscheidsfilm van groep 8
kijken, donderdag hebben we het eindfeest en vrijdag mogen alle kinderen speelgoed van thuis mee naar
school nemen. Het is leuk als het speelgoed is waar je samen mee kunt spelen.

3
We gaan de laatste week in. Wat is het omgevlogen en wat is er hard gewerkt!
We missen nog steeds een aantal bibliotheekboeken. Zouden jullie deze nog zo snel mogelijk willen
inleveren? Alvast bedankt!
Met rekenen gaan we ons achtste rekenschrift afmaken en oefenen we nog verder met sommen t/m 10 snel
te maken.
Met lezen zijn we in tweetallen boekjes aan het lezen. We lezen om de beurt een zin en dat gaat erg leuk.
Daarnaast verzinnen we ook zelf allerlei verhalen en maken we daar mooie tekeningen bij.
Ook is het tijd om alles op te ruimen. Het zou heel fijn zijn als de kinderen alle dagen een extra (plastic) tas
kunnen meenemen om de werkjes en spulletjes die nog op school zijn in te doen. Vrijdag sluiten we af met
speelgoeddag. De kinderen mogen dan speelgoed van thuis mee naar school nemen om mee te spelen.
We gaan er een gezellige laatste week van maken!

4
Volgende week woensdag gaan de kinderen van groep 4A naar Klein Profijt.
Ook zijn we druk bezig met het schoonmaken en opruimen van de klas.
We kunnen wel hulp gebruiken… Dus op maandag en dinsdag mogen de kinderen een emmer en een doekje
meenemen naar school, zodat we lekker kunnen poetsen.
Vanaf maandag ook graag een plastic tas meenemen naar school.
Volgende week vrijdagochtend mogen de kinderen speelgoed meenemen naar school.

5
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van groep 5 een workshop Ukelele gehad. De klas was
verdeeld in twee groepen, zodat elk kind op een Ukelele heeft kunnen spelen. De kinderen waren
erg enthousiast.
Volgende week woensdag op 6 juli gaan de kinderen van groep 5B op excursie naar Plukhoek
Mookhoek voor een moestuin-/natuurbelevingsles. Het is fijn als ze dichte schoenen aan
hebben en kleren die vies mogen worden. Op naar een leuke excursie met elkaar.
Volgende week gaan er de nodige spullen mee naar huis. Wilt u uw kind op maandag- en
dinsdagmiddag een grote tas meegeven?

6
Wat zijn er afgelopen week weer leuke dingen gebeurd.
Groep 6a had een excursie bij Klein Profijt en beide groepen 6 hadden een Ukelele les.
De kinderen van groep 6b hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan een presentatie voor Natuniek. Van les 3 hadden ze, alleen of met een groepje, een
vraag uitgekozen en deze mochten ze op verschillende manieren uitwerken.
Afgelopen donderdag was het zo ver. Er werden prachtige lapbooks en PowerPoints gepresenteerd.
Volgende week gaan we ervoor zorgen dat de klassen vakantieproof worden gemaakt. Het is handig om een
grote tas mee te nemen.
Donderdag zorgen de juffen voor iets lekkers bij de lunch, neem voor de zekerheid zelf ook nog iets mee om
te eten.
Vrijdag is alweer de laatste dag van groep 6! Deze dag mogen de kinderen speelgoed meenemen. Om 12.00
uur is het dan zo ver… VAKANTIE!

7
Er staat nog een feestelijke week op het programma:
- Dinsdagmiddag kijken we naar de afscheidsfilm van groep 8
- Donderdag het eindejaarsfeest; de klas komt al steeds meer in de Franse/
Braziliaanse sferen
- Vrijdag mogen de kinderen speelgoed meenemen
en hebben we om 12.00 uur zomervakantie!
Willen jullie begin van de week een grote tas meenemen om alle schriften en spullen mee naar huis te
nemen?

8
Volgende week is het zover... De laatste schoolweek op de basisschool voor de
leerlingen uit groep 8! Spannend...
Op maandag 4 juli gaan we nog een laatste keer gymmen. Groep 8B moet er dus
aan denken om ’s ochtends al gymkleding mee te nemen!
Op dinsdag 5 juli mogen de kinderen een (wit) T-shirt meenemen of iets anders dat
ze willen laten signeren. In de middag mogen zij langs alle meesters en juffen op
Het Driespan om het shirt te laten signeren. Voor de textielstiften zorgen de juffen!
Zoals al eerder beschreven in de laatste mail, zijn de kinderen van groep 8 nog van harte welkom op het
eindejaarsfeest op 7 juli, tussen 10.00 - 12.00 uur. Zij mogen deze dag niet deelnemen aan de activiteiten,
maar nog wel even langskomen voor de gezelligheid!

