
  

 

 

 
Kerstfeest 
Afgelopen dinsdag was echt een topdag! Het kerstfeest op donderdagavond kon niet  
doorgaan en dus zorgden we met elkaar voor een geweldig alternatief.  
Kerstcommissie, ouders, leerkrachten en iedereen die een steentje heeft bijgedragen: 
onwijs bedankt!  
De kinderen hebben genoten van een heel fijne laatste schooldag van 2020, mét een  
kerstfeest! Helemaal SPAN! 
 
Kerstbericht ouderraad 
Poffertjeskraam, check. Patatkar, check. Lichtjespakken, check. Rookmachines, check. 
Sneeuwmachine, check. Kerstwensen, check….. 
Alles hadden we geregeld. Helaas brachten de nieuwe coronamaatregelen roet in het  
eten en kon het hele feest niet doorgaan... 
Totdat het schoolteam de OR inschakelde en besloten dat de kinderen toch echt wel 
een klein feestje verdienden. 
Maandag zijn we dan ook druk bezig geweest om alles om te gooien naar dinsdag.  
Wat een werk om in 1 middag te regelen! Maar toch is het gelukt!! 
Daarom willen wij graag wat mensen bedanken: 
Lamb Weston Meijer voor het sponsoren van de friet.  
Cafetaria Joep uit Maasdam voor het sponsoren van alle snacks en het bakken van de friet.  
Albert Heijn Wim Martijn uit Puttershoek voor het sponsoren van een cadeaubon waar wij 
producten van konden kopen.  
Hoeksche Maaltijd uit Strijen voor het uitlenen van de warmhouddozen.  
En alle OR leden die buiten deze commissie op zo’n korte termijn hebben geholpen. 
DANK JULLIE WEL! 
Ondanks alle nieuwe maatregelen rondom Corona willen wij als OR leden toch iedereen 
hele gezellige dagen wensen! 
 
Voedselbankactie: de eindstand! 
In de vorige weekbrief stond dat er al 623 producten op school gebracht zijn voor de 
voedselbank.  
In de laatste paar dagen kwamen er nog veel boodschappen bij. In totaal hebben we  
met elkaar meer dan 750 boodschappen ingezameld. Een fantastische eindstand!  
De laatste volle kratten zijn op vrijdag 18 december afgeleverd bij de Voedselbank  
Hoeksche Waard. 
Ook namens de leerlingen van de leerlingenraad willen wij iedereen hartelijk bedanken! 
 
Onderwijs op afstand 
Het team is de afgelopen dagen bezig geweest met voorbereidingen om onderwijs op afstand aan te 
bieden in de periode van 4 t/m 15 januari. Alle ouders/verzorgers hebben inmiddels een mail gehad 
van de leerkrachten met meer informatie.  
 

Het Driespanteam wenst iedereen prettige feestdagen en een fijne vakantie!  
Wij begroeten iedereen graag (digitaal) op maandag 4 januari 2021! 
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