
  

 

 

 
Nieuwe baan voor meester Ben en juf Jenneke 
Meester Ben en juf Jenneke hebben ons deze week laten weten dat zij een nieuwe baan hebben. 
Meester Ben gaat na de zomervakantie bij een schoolbestuur in Dordrecht aan de slag en juf Jenneke 
gaat werken op een ander school in de Hoeksche Waard. 
Op vrijdag 16 juli is meester Ben nog op school, mocht u hem nog gedag willen zeggen (denk aan de 
1,5 meter). Wij bedanken meester Ben en juf Jenneke voor hun inzet op Het Driespan en wensen hen 
veel plezier op hun nieuwe school. 
 
Door het vertrek van meester Ben en juf Jenneke is er vacatureruimte ontstaan. Uiteraard zullen wij 
er alles aan doen om deze vacatureruimte zo goed mogelijk in te vullen. Wanneer hier meer 
duidelijkheid over is, zullen wij u hierover informeren.  
 
Zwangerschapsverlof juf Suzanne 
Zoals u weet, zal juf Suzanne een paar weken na de start van het nieuwe schooljaar met 
zwangerschapsverlof gaan. Juf Rianne blijft op Het Driespan werken en zal juf Suzanne vervangen 
tijdens de verlofperiode. Juf Rianne is dan in groep 2A op maandag en dinsdag, juf Claar op 
woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Rianne is op de woensdagen in groep 1B. 
 
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 26 augustus van 13.30-14.30 
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 24 augustus laten weten of dit moment door kan gaan. 
 
Bericht van de leerlingenraad 
In de afgelopen weken heeft de leerlingenraad nog een paar korte vergaderingen gehad. 
Tijdens deze vergaderingen hebben zij geïnventariseerd welke (speelgoed)materialen worden 
gemist in de klas en stond het kiezen van een goed doel op de agenda.  
De leerlingen hebben een brief naar de ouderraad gestuurd:  
Beste ouderraad, 
Vorige week heeft de leerlingenraad een paar keer vergaderd. Tijdens de vergadering hebben we 
verschillende goede doelen besproken, omdat er nog een geldbedrag was voor een goed doel. We 
hebben gezocht naar goede doelen die met kinderen te maken hebben. We hebben verschillende 
goede doelen besproken. Toen hebben we twee goede doelen in stemming gebracht in de groepen 6 
t/m 8. 
De meeste kinderen hebben gestemd op Het vergeten kind. Omdat zij het belangrijk vinden dat 
kinderen een fijn en veilig thuis hebben. 
Kan de ouderraad het bedrag voor het goede doel aan Het vergeten kind geven? 
Groeten van de leerlingen uit de leerlingenraad, Lieke, Noah, Lars, Wout, Thijs, Leslie 
 
Dat komt vast en zeker voor elkaar. Goed gedaan! Bedankt voor jullie inzet dit schooljaar! 
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Bedankt  
Graag willen wij de ouders van de medezeggenschapsraad en de ouderraad, 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 hartelijk bedanken  
voor alle hulp. Wat fijn dat we op jullie konden rekenen! 
 
Zomervakantie  
Op vrijdag 16 juli start voor alle leerlingen om 12.00 uur de zomervakantie. De zomervakantie duurt 
t/m zondag 29 augustus. Op maandag 30 augustus zien wij iedereen graag na een heerlijke vakantie 
weer terug op school! 

 

Het Driespanteam wenst iedereen een heel fijne zomervakantie! 

 


