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Groepsouders
Groepsouders ondersteunen de school
en de leerkracht gedurende het
schooljaar met diverse groepsactiviteiten.
Dit hebben wij als team als zeer positief ervaren.
Het afgelopen schooljaar hebben we van meerdere
ouders te horen gekregen meer bij de school betrokken te willen zijn. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee.

Na een welverdiende zomervakantie hebben we deze
week een frisse nieuwe start gemaakt.
Wij wensen alle kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten een heel fijn schooljaar toe.
Collega’s
We mogen Meester Gerben Huizenga welkom heten op
onze school.
Op maandag staat hij voor groep 4 naast juf Maaike en
op vrijdag in groep 5/6 naast juf Chantal.
Juf Johanna vervang meester Karsten op dit moment.
Wij wensen hen veel werkplezier op onze school.
Dit jaar komen de studenten Dieske Visser en Kirsten
Peterson vanuit de Pabo stage bij ons lopen.
Juf Dieske komt bij juf Wendy en juf Denise in groep
1/2A en juf Kirsten loopt haar stage in groep 7A bij juf
Leanne
Informatieavond
De kinderen hebben deze week (bijna) allemaal een nieuw
plekje bij (een) nieuwe leerkracht(en) gevonden.
Natuurlijk willen wij u graag informeren over de gang van
zaken in deze nieuwe groep.
De avonden zijn gepland op:
Maandag 18 september
Dinsdag 19 september
Dinsdag 26 september ’17
Donderdag 28 september

groep
groep
groep
groep

3,4
7 a en 7b
1,2
5,6

De datum van groep 8 volgt zo spoedig mogelijk.

Dit schooljaar gaan we de ouderhulp dan ook anders
organiseren. De leerkrachten van de groepen benaderen u als ouder/verzorger persoonlijk en/of per mail
om te vragen of u kan/wil helpen bij een activiteit. Op
deze wijze komen we meer tegemoet aan alle ouders
die bij activiteiten willen helpen.
Groep 1/2
Gymnastiek
De kinderen van groep 1/2 mogen gymnastieken in een
kort broekje en shirt of een gympakje en gymschoentjes. Bij voorkeur zonder veters.
In en uitgaan van de school.
Vanaf maandag is de voordeur niet meer op slot. Vanaf 08.20 uur mag u uw kind naar binnen brengen.
De drukte op het smalle stuk voor het lokaal is voor
de kinderen onoverzichtelijk.
Wij vragen u bij het ophalen van de kinderen te wachten op het plein tot de leerkracht met de kinderen
naar buiten komt. Ook de leerkrachten hebben op deze wijze beter zicht op het naar huis gaan van de kinderen.
GVO (godsdienst onderwijs)
In groep 7 en 8 mogen de kinderen godsdienstonderwijs volgen. Bij ons op school komt juf Angelika Chardon op maandag de lessen geven.
Bijgevoegd vindt u een informatiebrief.
Monumententocht
De monumententocht voor groep 8 gaat helaas om
Organisatorische redenen niet door.
Wij hebben contact met de organisatie om de tocht
voor volgend jaar beter af te stemmen. Helaas is het

te kort dag voor de organisatie en de school om voor dit
jaar aanpassingen te maken.
Herinnering wijzigingen oudergegevens
In de afgelopen jaren heeft de school steeds aan het begin van het schooljaar een schrijven doen laten uitgaan
waarin werd gevraagd om de meeste recente NAWgegevens en informatie over gezondheid en allergieën van
de kinderen. Deze gegevens werden vervolgens handmatig
in het computersysteem ingevoerd. Zoals u zult begrijpen
kost dit veel tijd. We willen u vragen om bij wijzigingen in
uw situatie dit per mail aan de school door te geven.
(mailbox@obsdriespan.nl)
Wij kunnen de gegevens vervolgens direct digitaal in de
administratie van de school aanpassen. Bij voorbaat dank
voor uw medewerking.
Schoolvakantie en margedagen
Vakanties

van

t/m

herfstvakantie

23-10-17

27-10-17

kerstvakantie

25-12-17

05-01-18

voorjaarsvakantie

26-02-18

02-03-18

paasvakantie

30-03-18

02-04-18

Koningsdag

27-04-17

meivakantie

30-04-18

Bevrijdingsdag

weekend

04-05-18

hemelvaartvakantie 10-05-18

11-05-18

pinkstervakantie

21-05-18

22-05-18

zomervakantie

23-07-18

31-08-18

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.

Informatie avond:
maandag 18 september
dinsdag 19 september
dinsdag 26 september
donderdag 28 september
woensdag 27 sept.
woensdag 4 oktober

groep
groep
groep
groep

3,4
7 a en 7b
1,2
5,6

Start kinderpostzegels
Start Kinderboekenweek

We wensen alle kinderen, ouders, verzorgers
een fijn een leerzaam schooljaar!

Studiedagen obs Driespan. Alle kinderen zijn dan vrij.
-

woensdag 15 november 2017
woensdag 13 december 2017
vrijdag 16 februari 2018
woensdag 21 maart 2018
woensdag 18 april 2018
woensdag 20 juni 2018
woensdag 04 juli

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

klik hier: https://www.facebook.com/ObsDriespanHarkstede

