M A A N D B R I E F

O B S

D R I E S P A N

Koningsspelen 2018 op de
Driespan
Met de Koningsdag voor de deur kijken wij terug op
onze eigen Koningsspelen. Een mooie zomerse dag
met enthousiaste kinderen rondom de school. Een
dag als deze kunnen wij alleen goed organiseren met
de hulp van u als ouder. We bedanken u dan ook
hartelijk voor uw ondersteuning op en voor deze
geslaagde Koningsspelen.Natuurlijk was het feest voor
diegene die er niet bij konden zijn goed te volgen op
onze facebookpagina.

Agenda
27 april – 4 mei
9 mei
10 mei – 11 mei

Meivakantie
LOT controle
Alle kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart

16 mei
21 mei – 22 mei

Regiofinales Schoolvoetbal
Alle kinderen vrij i.v.m. Pinksteren
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Voorstellen van de MR van de
Driespan:
Oudergeleding:
Gunnar Doornbos, vader van Sarah (gr 4b)
en Anna (gr 6A)
Teun van Roy, vader van Lois (2a) en Nila
(gr 5A)
Rik Breed, vader van Ylva (gr 4A) en Jytte
(gr 6A)
Personeelsgeleding:
Ineke de Haan, leerkracht groep 6
Geke van der Hende, leerkacht groep 3
Leanne van Kalfsbeek, leerkracht groep 7
Middels de nieuwsbrief houdt de MR u op
de hoogte van het geen zij doen en
bespreken.

Aanmelding van leerlingen
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de kinderen die
onze school in de toekomst zullen gaan bezoeken is het van
belang dat ouders/verzorgers hun kind(eren) tijdig
aanmelden. Voor ouders die nog geen kinderen op school
hebben bestaat de reguliere inschrijfprocedure. Van alle
ouders / verzorgers die al een kind op onze school hebben is
het misschien niet bij ons bekend welke broertjes of zusjes er
in de toekomst op school zullen komen. Graag willen we aan
de ouders / verzorgers die al een kind op school hebben
vragen om de kinderen die nog niet op school zitten bij de
school aan te melden. U kunt dat doen via
mailbox@obsdriespan.nl Wilt u in uw mailtje aangeven
om welke kinderen het gaat, de geboortedata
van deze kinderen aangeven en aangeven welke kinderen er
al op school zitten. We hopen zo een actueel beeld te
verkrijgen van alle kinderen die we in de toekomst welkom
mogen heten om zo een goede personeelsplanning te kunnen
maken in de toekomst.
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Muzieklessen op obs Driespan en presentatie van
de groepen 5 t/m 8 op vrijdag 13 juli

Na een muzikale afsluiting van de onderbouw start GMG
Muziekschool na de vakantie in groep 5 t/m 8.
Zij gaan 10 weken aan de slag met meester Jos en op 13 juli
waarbij u als ouder(s)/ verzorger(s) natuurlijk van harte
welkom bent.
Hierbij bedanken we nogmaals de oudervereniging en
alle ouders/verzorgers voor het mooi muzikale
cadeau: de Boomwhackers

Het LOT team (luizencontrole) heeft dringend behoefte aan nieuwe hulpouders
Op dit moment is de groep te klein om de controles uit te voeren.
De coordinator Marije Wassing heeft aangegeven helaas te moeten stoppen met de
coordinatie, maar we hebben Elles de Vrieze bereid gevonden om haar taken over te
nemen. We bedanken Marije voor haar inzet.
Nu zijn we op zoek naar ouders/verzorgers die een paar keer per jaar. (elke
woensdagochtend na een vakantie) ongeveer een half uurtje willen helpen.
Dit kunnen ook 2 ouders zijn per groep en dan bijvoorbeeld om de beurt een keer helpen.
Instructie over de controles volgt na opgave. Voor vragen bel/mail gerust met meester
Matthijs.
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KNVB Schoolvoetbal jongens en
meisjes
Op 18 april hebben de jongens en de meisjes
van de groepen 7 en 8 meegedaan aan het
KNVB schoolvoetbaltoenooi bij vv Harkstede.
Naast een mooie beker kregen de jongens als
kampioen ook nog vrijkaarten voor zondag 29
april voor de wedstrijd FC Groningen –
Excelsior.Beide teams zijn door naar de
regiofinales opwoensdagmiddag 16 mei bij vv
Harkstede.Hierbij nodigen we alle ouders uit
om de teams weer te komen aanmoedigen.

Data van de schoolreizen

Woensdag 6 juni t/m vrijdag 8 juni Schoolkamp groep 8
Dinsdag 26 juni

Groepen 7a en 7b

Donderdag 5 juli

Groepen 5a,5b/6b, 6a

Dinsdag 10 juli

Groepen 1 en 2

Dinsdag 17 juli

Groepen 3a, 3b/4b, 4a
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Onderstaande kinderen feliciteren we van harte
met hun verjaardag!

Groep
1

Ruby van der Kooi (2009)

Groep 5a

5

Luc Siegers (2008)

Groep 6b

6

Marit van Dasselaar (2010)

Groep 4a

6

Mila Derksema (2009)

Groep 5b

6

Remon Oynhausen (2005)

Groep 8a

7

Nora Schaafsma (2008)

Groep 6b

11

Lynn Huitsing (2010)

Groep 4a

11

Aaron de Leeuw (2011)

Groep 3a

12

Senna Wolthers (2007)

Groep 6b

13

Jens Barends (2012)

Groep 2c

17

Julian Mollema (2007)

Groep 7a

18

Ryan Visser (2005)

Groep 8a

18

Myla van der Vries (2011)

Groep 3a

19

Matz Freije (2012)

Groep 2a

19

Tiemen van Jaarsveld (2008)

Groep 6a

20

Joyce Eleveld (2006)

Groep 8a

20

Charlotte Sterenborg (2010)

Groep 4b

22

Tomas Hartog (2007)

Groep 7b

22

Dagmar Jansen (2012)

Groep 2b

23

Groep 2a

24

Stijn Schuur (2012)
Markus van Duijvenvoorde
(2011)
Luciënne Tammeling (2006)

25

Nathan Stuut (2007)

Groep 7a

27

Jelmer Aslander (2006)

Groep 8a

28

Lucien Boulahouache (2010)

Groep 4a

28

Maurice Boulahouache (2010)

Groep 4b

29

Bente Klazinga (2008)

Groep 6b

24
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Groep 3a
Groep 7b
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