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Maandag 31 aug. Start project alles-in-1; thema: Amerika, Australië, 

Antarctica, de oceanen, voor groep 4 t/m 8 

Maandag  31 aug. Informatieavond groep 6-7-8 

Dinsdag 1 sept. Informatieavond groep 4-5 

Donderdag 3 sept. Informatieavond groep 1-2-3 

Maandag 14 sept. Studiedag. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn vrij. 

   

 

 

 
 

 
 
Start schooljaar. 

De eerste week zit er alweer op! Gelukkig was de ergste hitte verdwenen op de eerste schooldag en 
konden we weer fijn aan het werk met elkaar. We zijn blij dat iedereen weer in goede gezondheid en 
met goede zin is gestart.  
Ook in het nieuwe schooljaar willen we u via de “Nieuwsdries “en via de schoolapp van informatie 
voorzien over uw kind en de school. Vandaar deze eerste extra Nieuwsdries. 
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http://www.driessenschool.nl/


Informatieavonden. 
Vorige week hebben wij u al bericht over de informatieavonden. Gewoontegetrouw wordt u op deze 
avonden geïnformeerd over het komende schooljaar. Ondanks de corona willen wij de avonden 
“gewoon” op school houden. Dit klinkt tegenstrijdig wanneer je bedenkt dat ouders op andere 
momenten de school niet binnen kunnen. Echter we kunnen tijdens het binnenkomen van de 
kinderen met de ouders de anderhalve meter afstand niet garanderen. Dit kunnen we wel wanneer 
we u als ouders ‘s avonds in de school ontvangen. 
Het is wel nodig dat we daarvoor wat voorzorgsmaatregelen nemen.  Volgende week wordt u 
daarover meer geïnformeerd. 

                                
                        
 

 
Maandag 14 september studiedag. Groep 1 t/m 8 is vrij! 

Maandag 14 september heeft het team van de Driessen een studie dag. ‘Morgens gaan we ons 
verdiepen in een nieuwe ICT methode; Delta de Draak en ‘s middags zullen we ons verder verdiepen 
in onze nieuwe methode voor begrijpend lezen; grip op lezen.  
De kinderen zijn deze dag vrij. 
 

Kamp groep 7/8 en schoolreisje groep 1 t/m 6 gaan niet door.  
Zoals u in de brief van de ISOB hebt kunnen lezen, mogen de schoolreisjes en het kamp geen 
doorgang vinden i.v.m. het coronavirus. Hoe dit zich verder ontwikkelt, weten wij natuurlijk ook niet, 
maar we hopen dat we later in het schooljaar misschien wel iets kunnen organiseren. 

  

 
 

 

Website 
Op de website kunt u veel informatie vinden over de school. We proberen de informatie zo veel 
mogelijk up to date te houden. Mocht u onverhoopt toch “oude", niet relevante informatie 
tegenkomen, meld dit dan even bij juf Marja.  
 

Typecursus 
Aan het begin van het schooljaar krijgen we altijd veel aanbiedingen voor type cursussen voor 
leerlingen. 
Wilt u dat uw kind (groep 6-7-8) daaraan deelneemt, kunt u informatie opvragen bij juf Marja. 



 

Oproep 
Is er een ouder die voor ons de heggen langs het schoolplein zou willen snoeien? We zouden er erg 
blij mee zijn! Graag even contact opnemen met juf Marja. 
 
 


