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Woensdag 7 juli Musical groep 7-8, afscheid groep 8 

Vrijdag 9 juli Uitglijden van groep 8. Alle kinderen zijn vanaf 12 

uur vrij. 

Maandag  23 aug. Eerste schooldag. De kinderen mogen om 8.20 uur 

naar binnen. 

 

Schoolplein. 
Tijdens het onkruidvrij maken van het schoolplein ontstonden er allerlei plannen om het schoolplein 
nog verder aan te pakken en aantrekkelijker te maken. Het speelhuisje/glijbaan wordt oud. Het is op 
sommige plekken al gerepareerd en is dus eigenlijk aan vervanging toe.  
Hanny en Niels hebben zich opgeworpen tot coördinatoren van het schoolplein. Zij hebben een plan 
ontworpen en we kijken wat daarvan realiseerbaar is. Voor een nieuw speelhuisje is veel geld nodig. 
We hebben al wat ideeën over hoe we dit bij elkaar kunnen krijgen en zullen ons daar volgend 
schooljaar verder in verdiepen.   
Hanny en Niels zijn de aanspreekpunten in deze. Mocht u dus ideeën hebben of willen helpen op 
wat voor manier dan ook, dan kunt u met 1 van hen contact opnemen. 
Verder willen we Jort, schoonvader en buurman Sjaak bedanken voor het snoeien van de heg. Het 
ziet er weer keurig uit! 
 

                                                     
 

Studiedagen. 
Eerder hebben wij met u het vakantierooster gedeeld. Deze vindt u terug in de kalender op de 
website en in de schoolapp.  
Nu weten wij ook de studiedagen voor volgend schooljaar. Dit zijn; 
Maandag 13-09-2021 
Vrijdag 19-11-2021 
Maandag  07-02-2022 
Vrijdag 18-02-2022 
Woensdag 23-03-2022 

http://www.driessenschool.nl/


Vrijdag 24 -06-2022 
Ook deze dagen zijn in de kalender opgenomen.  
 

Van wie?       
   

                                            
 
Al geruime tijd staat deze fiets in de fietsenrekken bij school. Hij staat op slot. Weet iemand wie de 
eigenaar is en zou deze de fiets op willen komen halen? 
 

                                    
 
Ook liggen er nog wat spulletjes op de tafel in de gang. Zit er iets van uw kind tussen? Laat uw kind 
dit dan voor woensdag mee naar huis nemen. Daarna ruimen we het op in de kledingcontainer.  
 

Kledingcontainer. 
En nu we het toch over de kledingcontainer hebben.......mocht u oude kleding hebben, wilt u dat dan 
in de container op het schoolplein doen? Het breng toch weer wat extra geld op voor de school. 

 

                                                                                   
 



Afscheid. 
Elk schooljaar nemen we afscheid van onze groep 8 leerlingen. Na 8 jaar basisonderwijs slaan zij hun 
vleugels uit en vertrekken ze naar het Voortgezet Onderwijs. Een hele stap, die ook heel spannend 
is! 
 
Wij wensen;  

Mikke, Sem, Chris, Thijs, Fabienne, 

 Jascha, Kees en   Steven 

 
                  heel veel plezier en succes op hun nieuwe scholen! 

 
Nieuws uit de groepen; 
Groep 1-2-3 
Alweer het laatste nieuws in de Nieuwsdries van groep 1-2-3 voor het schooljaar 2020-2021. Wat is 
het jaar snel gegaan en wat was het weer een zeer bijzonder schooljaar. De laatste weken hebben 
wij gewerkt over het circus. In de klas konden kinderen in de circushoek een voorstelling bedenken 
met verschillende materialen die ook te vinden zijn in een echt circus. Natuurlijk hebben we ook 
gepraat, getekend, geknutseld en gezongen over het circus en nog veel meer. 
 

      

Omdat het heel warm weer was, was er ook nog een waterfeest op school. Lekker spelen met water 
en elkaar nat spuiten. Op 18 juni zijn we ook met de hele school op schoolreisje geweest naar 
speelpark de Swaan in Langedijk. We hadden heel veel geluk met het weer en het werd een 
prachtige en gezellige dag.  
In de groep hebben we het op het ogenblik elke dag wel over vissen. Thijn en Pim zijn alle twee 
helemaal gek van het vissen. Juf leert zelfs van hun dingen over vissen. In de groep spelen ze ook dat 
ze gaan vissen, een omgekeerde tafel wordt een boot en kledinghaakjes worden de hengels. Ze 



hebben zelfs al op de Noordzee gevaren. Ze steken hier andere kinderen 
mee aan.De kinderen hebben afgelopen vrijdag allemaal een rapport mee 
gekregen waar ze heel trots op mogen zijn. Nu zijn we allemaal aan 
vakantie toe, maar in de laatste schoolweek hebben we nog juffendag en 
een vossenjacht van groep 8 en dan gaan we lekker uitrusten. Vanaf 
augustus maken we er weer een superleuk nieuw schooljaar van. 
 

   

 

Groep 4-5    
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan de onderwerpen: vulkanen en planeten. Daarbij 
hebben de kinderen in een groepje een vulkaan van papier-mache gemaakt. Deze hebben we als 
afsluiting ook echt laten uitbarsten. Daarna zijn we verdergegaan met de planeten. In tweetallen 
hebben de kinderen een planeet onderzocht, geknutseld en een weetje erbij geplakt. Nu heeft het 
zonnestelsel een mooie plek in de klas. Veel kinderen kennen de volgorde van de planeten (vanaf de 
zon) al helemaal uit hun hoofd. Hierbij gebruiken we het ezelsbruggetje: maak van acht meter 
Japanse stof uw nachtjapon.  
 
Nu zit het schooljaar er bijna op en is het tijd om vakantie te vieren. Ik wens iedereen een hele fijne 
vakantie! 
 

Groep 6-7-8 
Groep 7 en 8 zijn druk bezig met de musical. De musical wordt veel geoefend, de dansjes en liedjes 
worden extra gedaan en groep 8 is het decor aan het schilderen. Het wordt vast weer een mooi 
optreden! 
De leerlingen hebben een werkstuk over zichzelf gemaakt. Wanneer deze klaar was, dan werd ie 
voorgelezen in de klas. Grappig om toch nieuwe dingen over de leerlingen te weten te komen.  
Verder gaan we nu alles afronden en maandag 5 juli zullen de leerlingen hun spullen mee naar huis 
nemen, handig als ze dan een tas mee hebben.  
                                        
Het team van de Driessenschool wenst iedereen  
 

 Een hele fijne zomervakantie! 

 

                                                       



  

                       


