
 

 

 

 
Wat een feest! 
Donderdag 16 juli was het meesters- en juffendag. Wat was dat een fijne dag! 
Springen op het springkussen, dansen in de disco, sjoelen, schatgraven… Zomaar  
wat voorbeelden van activiteiten die op het plein en in de school te doen waren  
voor de kinderen. Af en toe was het weer een beetje minder, maar de sfeer was  
geweldig en er waren veel blije gezichten te zien. 
 
En… wat zijn de meesters en juffen verwend. Hartelijk dank voor alle mooie  
tekeningen, kaartjes, presentjes en knuffels die wij hebben mogen ontvangen! 
 
De ouderraad en het team hebben weer hun beste beentje voor gezet. Top! 
 
Aan de ouders van de “nieuwe” groep 4A en 4B 
Volgend schooljaar krijgen de leerlingen van groep 4 les in basisschool De Schelp.  
Basisschool De Schelp heeft andere begin- en eindtijden. We lopen daarom om 8.40 uur  
in de rij met elkaar vanaf ons plein naar de ingang van onze buren. U neemt dus afscheid  
op ons eigen plein. Tevens brengen wij uw kind in de rij weer op het plein bij u terug aan  
het einde van ieder dagdeel.  
Omdat u minder in deze lokalen zult zijn, nodigen wij u en uw kind(eren) uit voor het  
kennismaken met de juf en het bezichtigen van het lokaal in De Schelp op donderdag 27  
augustus van 14.00-15.00 uur (dit is de laatste donderdag in de zomervakantie). 
Wij plannen dit moment alvast in. Wel onder voorbehoud in verband met alle maatregelen rondom 
het coronavirus. Wij zullen uiterlijk dinsdag 25 augustus laten weten of dit moment door kan gaan. 
 
Bedankt 
Graag willen wij de medezeggenschapsraad en de ouderraad - die heel flexibel zijn ge- 
weest en veel hebben meegedacht dit schooljaar-, de hoofdluismoeders, de bibliotheek- 
moeders, medewerkers van de overblijf en vaders, moeders, opa’s, oma’s en alle  
andere mensen die het afgelopen jaar geholpen hebben op Het Driespan heel har- 
telijk bedanken voor alle hulp. Zeker in dit bijzondere jaar was het fijn om op jullie ~ 
te kunnen rekenen! 
 
Zomervakantie 
Op vrijdag 17 juli start voor alle leerlingen om 12.00 uur de zomervakantie.  
De zomervakantie duurt t/m zondag 30 augustus. Op maandag 31 augustus zien  
wij iedereen graag na een heerlijke vakantie weer terug op school! 
 
 

 Het Driespanteam wenst iedereen  
 

een fijne vakantie! 
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