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NIEUWSDRIES 
 

 

 

 

 

Vrijdag 3 juli Laatste schooldag, kinderen 12 uur vrij. 

Maandag  17 aug. Eerste schooldag. De kinderen mogen om 8.20 uur naar 

binnen. 

 

 
 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Dit is de laatste Nieuwsdries van het schooljaar 2019-2020. 
Door de Coronacrisis is dit een heel bijzonder jaar geworden, waarin we de school helaas voor 
meerdere weken moesten sluiten. Dit heeft veel impact gehad op de kinderen, de ouders en de 
leerkrachten. We waren dan ook blij toen de school weer open kon en we de kinderen weer elke dag 
konden verwelkomen en fysiek les konden geven. Daarbij merkten we dat de kinderen gelukkig geen 
groter leerachterstanden hebben opgelopen. Wel was het voor de kinderen weer lastig om om te 
gaan met uitgestelde aandacht, weer om te moeten gaan met de geluiden in de klas, die er nu 
eenmaal altijd wel zijn en weer de hele dag in de schoolbankjes te moeten zitten. Het was heel fijn 
om te zien dat ze heel goed zelfstandig op school kwamen en dat u zich als ouders keurig aan de 
regel hield om buiten het plein te blijven. 
Langzaamaan worden de maatregelen versoepeld. De anderhalve meter blijft echter nog van kracht. 
Dit zal waarschijnlijk ook na de vakantie nog gelden.  
Mochten er in de vakantie nog veranderingen in de maatregelen zijn, dan hoort u dit van ons.  
 

Vossenjacht. 
Groep 8 had afgelopen woensdag als afscheidscadeautje voor de andere kinderen van school een 
speurtocht uitgezet rondom de school. De kinderen van groep 1 t/m 7 waren in groepjes verdeeld en 
gingen op zoek naar de verklede kinderen van groep 8. Aan de hand van vragen moesten de kinderen 
erachter zien te komen welk kind er onder de verkleedkleren zat. Er zaten hele leuke figuren tussen! 
Onderweg kregen de kinderen ook nog een glaasje limonade en een lekkere koek. 
De kinderen van groep 8 hadden het erg leuk bedacht. Bedankt kinderen van groep 8! 
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Musical. 
Het opvoeren van de musical verliep dit jaar anders dan anders.  
We hadden nog steeds te maken met de corona maatregelen en mochten daarom maar met een 
kleine groep mensen aanwezig zijn, die dan ook nog anderhalve meter uit elkaar moesten zitten.  
Door omstandigheden moesten we dit jaar op zoek naar een andere locatie. Gelukkig werd die 
gevonden in ons prachtige dorpskerkje. Woensdagavond werd de musical opgevoerd voor de ouders 
van de kinderen van groep 7 en donderdagavond voor de ouders van groep 8.  
Het waren twee geweldige avonden! 
  

14 september studiedag. 
Een datum om alvast te noteren in uw agenda! Maandag 14 september heeft het team een 
studiedag. We zullen die dag ons verdiepen in de nieuwe methode voor begrijpend lezen die we 
hebben aangeschaft. Deze methode heet Grip op lezen.  Ook hebben we een workshop over de 
methode Delta de Draak. Deze methode leert de kinderen van alles over ict en we overwegen om 
deze methode aan te schaffen voor school.  De kinderen zijn die dag vrij. 
 



                                    
 
 
Andere studiedagen vindt u in de kalender van school, evenals het vakantieoverzicht.  
 

Documenten. 
Op de website zijn de nieuwe schoolgids, het nieuwe schoolontwikkelplan en het jaarverslag 2019-
2020 geplaatst.  
De schoolgids is een document met praktische en belangrijke informatie over het schooljaar.  
Het schoolontwikkelplan is een document waarin beschreven staat waar de school zich  het komende 
jaar in ontwikkelt en het jaarverslag geeft een overzicht over wat er het afgelopen schooljaar op 
school is gebeurd.  
De MR heeft met alle documenten ingestemd. 
 

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;  
 

Dominique, Daphne, Maaike, Fréderique, 

Mariam, Minne, Caja en Amélie 
 

heel veel plezier en succes op hun nieuwe scholen! 
 



                                            
 

Bericht uit de groepen. 
Groep 1-2-3. 

De laatste maand hebben we het gehad over `de Familie`. De kinderen hebben hun gezin getekend. 
We hebben het o.a. gehad over achternamen, logeren, Vader- en Moederdag etc. De kinderen 
hebben weer iets moois gemaakt voor Vaderdag en een opzegversje geleerd. Groep 3 heeft `een elfje 
gedicht` (gedicht van 11 woorden) gemaakt voor vader. We hebben nu ook de laatste kern van Veilig 
Leren Lezen afgerond. 

 



Op 10 juni hadden we een gezellige juffendag. De kinderen kwamen vrolijk en verkleed op school. 

Nadat de juffen waren toegezongen en vreselijk verwend waren met cadeautjes, was er een 

poppenkast verhaal over “Het mannetje van de maan”. Ook hebben we een circuit gedaan met 

spelletjes zoals: bouw de hoogste toren, stempelen met ballonnen en domino. Later gingen we 

buitenspelen met ballonnen. We hebben bingo gespeeld met echte prijsjes. Aan het eind van deze 

leuke dag was er nog een filmpje over Pieter konijn, met limonade en chips. 

     

En wat werd het nog warm in de één na laatste week voor de vakantie. We hebben 2 middagen een 

waterfeest gehouden. In school was het echt niet meer te doen. Heerlijk onder de sproeier en 

schieten met waterpistolen in allerlei soorten en maten.  

    

En nu is het bijna vakantie. Allemaal alvast een fijne vakantie gewenst en tot in augustus. 

Groep 4-5-6. 

En dan is het schooljaar alweer voorbij en staat de zomervakantie voor de deur. Wat een bijzonder 

jaar hebben we achter de rug! Een schooljaar om nooit te vergeten. Gelukkig hebben we de laatste 

weken nog hard gewerkt en hebben we veel plezier met elkaar gemaakt. Het was erg fijn om de 

kinderen weer normaal in de klas terug te zien. We vonden het gezellig om de kinderen van groep 6 

bij ons in de klas te hebben. We hebben de afgelopen weken goed gekeken wat de ontwikkelingen 



zijn van elke individuele leerling om goed in kaart te krijgen waar de leerlingen dit schooljaar zijn 

geëindigd. Alle kinderen hebben een mooi rapport gekregen. Ook hebben we alle ouders op 

tienminutengesprek gehad. Wat was dit fijn! De laatste twee weken hebben we genoten van een 

waterfeest op het schoolplein. Ook hebben we oog voor elkaar gehad met het laatste schoolthema: 

“Mensen”.  We hebben zelfportretten gemaakt en elkaar nagetekend.  Ook hebben de leerlingen 

elkaar geïnterviewd. Na de zomervakantie gaat Natalie ons verlaten. We wensen haar heel veel 

succes en plezier op haar nieuwe school! We wensen jullie een hele fijne zomervakantie toe! Geniet 

ervan en tot volgend jaar! 

 
Groep 7-8. 
 

 
De musical zit erop! Op een vreemde locatie met weinig publiek werd dit jaar de musical opgevoerd. 
Maar wat waren we blij dat we hem konden opvoeren! De leerlingen hebben er keihard aangewerkt. 
De eerste opvoering was toch wel heel spannend. Maar ze hebben het weer super gedaan! Ik ben 
weer een trotse juf! Fijne vakantie! 

  
Berichtje van HVO juf. 
Nou, dat was me het schooljaar wel… Eentje die we zeker gaan onthouden, met nieuwe woorden als 
lockdown-periode, quarantaine-regels en anderhalve meter-samenleving.   
Ik heb het gevoel dat we nog maar net waren begonnen, en nu is het alweer uitzwaaien van de acht 
dames van groep 8. Die ik vier jaar geleden al in de groep had toen ik zelf op de Driessenschool 
begon. Ik wens jullie heel veel plezier in het voortgezet onderwijs!   



Vorige week hebben de leerlingen de HVO-mappen al mee naar huis genomen. Dit jaar hebben we 
door alle virustoestanden veel minder HVO-les gehad dan in andere jaren. De wensbriefjes uit januari 
(wat zou jouw jaar een ‘gelukkig nieuwjaar’ maken?) waren we al bijna helemaal vergeten. Volgend 
schooljaar verloopt hopelijk ‘normaler’. Met nieuwe feestelijke mappen, want dan bestaat 
Humanistisch Vormingsonderwijs 50 jaar.   
In een van de laatste lessen dit jaar hebben we gekeken hoe goed we elkaar inmiddels kennen. Dat 
valt soms tegen, wanneer je voor een klasgenoot zijn of haar favoriete kleur, favoriet eten, leukste 
televisieprogramma, mooiste boek of voorkeur van vakantieland mag invullen. Lastig om het dan niet 
aan elkaar te mogen vragen. Misschien uit angst om iets ‘fouts’ op te schrijven, terwijl het heel leuk 
kan zijn wanneer iemand het niet precies van je weet, en gaat raden. Zodat je de antwoorden die je 
zelf krijgt niet als ‘fout’ ziet, maar als tip. Want wie weet hoe lekker het eten, of leuk het boek is dat 
je nog niet zelf kent.  
Fijne zomervakantie allemaal! Ook wanneer eerder gemaakte plannen door de Corona-toestanden 
niet doorgaan… Dat we een mooi zomerweertje mogen hebben, en iedereen goed, gezellig en 
gezond vakantie kan vieren. En dan weer tot ziens in augustus!  
Lieve groetjes, juf Edith (HVO) 

 
Tot slot; 
Willen wij ook alle ouders, opa’s en oma’s hartelijk bedanken voor hun inzet, betrokkenheid, 
enthousiasme en het vertrouwen dat u in de school heeft gesteld. We zijn daar heel blij mee en 
stellen deze samenwerking tussen ouders en school erg op prijs. 
 
We wensen u en de kinderen een hele fijne vakantie toe en zien u graag weer terug op maandag 17 
augustus. 

  

  Fijne vakantie namens team obs. Driessen 

      

  

            


