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NIEUWSDRIES 
 

 

 

   

Maandag     31 oktober  

Dinsdag       1 november  

Woensdag   2 november Studiedag, alle leerlingen vrij 

Donderdag   3 november  

Vrijdag         4 november Rapporten mee 

   

Maandag       7 november oudergesprekken 

Dinsdag       8 november oudergesprekken 

Woensdag     9 november oudergesprekken 

Donderdag     10 november oudergesprekken 

Vrijdag            11 november Oudergesprekken / Sint Maarten 

   

Maandag 14 november MR 

Dinsdag 15 november  

Woensdag 16 november  

Donderdag 17 november 19.30 uur Jaarvergadering OR/MR en Thema: Kind en internet 

Vrijdag  18 november Groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. studiedag 

   

Maandag 21 november  

Dinsdag  22 november  

Woensdag  23 november  

Donderdag  24 november  

Vrijdag  25 november Nieuwsdries 

   

Maandag 28 november  

Dinsdag 29 november Arthie afwezig, vervanger in groep 3/4 

Woensdag 30 november  

Donderdag 1 december  

Vrijdag 2 december  

 

 

De schoolreizen en het kamp van groep 5 en 6 en groep 7 en 8 waren een groot succes. Ondanks het 

mindere weer op een paar dagen hebben de kinderen, leerkrachten en hulpouders genoten. We  

 

Het algemene mailadres van de WJ Driessen is veranderd. Het nieuwe mailadres is: 

info.wjdriessen@isobscholen.nl 

 

Algemeen 

 Op woensdag 2 november hebben de groepen 1 t/m 8 geen school i.v.m. een studiedag. 

 Op donderdag 17 november is om 19.30 uur de jaarvergadering van de OR en de MR met 

aansluitend een thema bijeenkomst over kinderen en internet/sociale media. U komt toch ook? 

AGENDA 

NIEUWS 

mailto:info.wjdriessen@isobscholen.nl


 Op vrijdag 18 november hebben de groepen 1 t/m 4 geen school i.v.m. een studieochtend van 

de leerkrachten.   

 Vijf december valt op maandag. Het feest zal in de ochtend gevierd worden en daarna willen we 

met alle groepen, in hun eigen klas, op school een broodje eten. Geeft u uw kind een 

lunchpakketje mee? Alle kinderen zullen dan om 14.15 uur naar huis gaan.   

 

OR- en MR-leden  
De OR bestaat uit de volgende leden:  

Oudergeleding: Maartje Keunen (voorzitter), Jan Wind (penningmeester), Monique Neuteboom, Maaike 

Griepsma, Sven Zijlstra, Jacqueline Tot, Alex Bellamy. Nieuwe leden zijn: Steven Vlugt en Marit Kok.  

Vanuit het team: Marjonlein van de Pol. 

De leden van MR zijn:  

Oudergeleding Jon Bellis en Matthijs Groot. 

Vanuit het team: Anja van der Meulen, Trudi Broekman. 

 
Leerlingenraad  

De eerste leerlingenraad is geweest. De kinderen kwamen goed voorbereid naar de eerste 

bijeenkomst. Ze hadden duidelijke vragen en soms zelf ook oplossingen. Iedereen praatte mee en was 

betrokken. Enthousiast hebben ze de eerste bijeenkomst afgesloten en zien nu al uit naar de volgende. 

De vertegenwoordigers uit groep 7/8 schreven een verslagje dat u verderop kunt lezen. 
 

Verlof aanvragen 

Een kind is leerplichtig vanaf zijn 5e jaar. Vanaf deze leeftijd moet elke vorm van verlof buiten de 

reguliere schoolvakanties bij de directie worden aangevraagd.  

Een verzoek tot verlof moet, indien mogelijk, acht weken van te voren worden gedaan door middel van 

een verlofaanvraagformulier. Het ministerie van Onderwijs verstaat onder extra verlof: 

- verlof wegens familieomstandigheden, zoals huwelijk, begrafenis of jubileum. 

- verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties 

- verlof in verband met speciale medische omstandigheden. 

De Leerplichtwet biedt geen ruimte voor het verlenen van extra vakantieverlof buiten de vastgestelde 

vakantieperiodes. Er is één uitzondering op de regel, namelijk wanneer één van de beide ouders een 

beroep heeft/hebben waarbij het niet mogelijk is vakantie op te nemen tijdens de vastgestelde 

vakantieperiodes. U kunt dan denken aan beroepen binnen de sector horeca en het agrarisch bedrijf. 

Beroepen waar in het hoogseizoen (april t/m september) het grootste deel van het jaarinkomen 

verdiend wordt. Het vakantieverlof mag éénmaal per jaar worden verleend; mag niet langer duren dan 

10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Bij 

twijfelgevallen en voor langere perioden dan 10 dagen wordt contact opgenomen door de directie met 

de leerplichtambtenaar. 

Het verlofformulier met richtlijnen zal op de website worden geplaatst.  

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. 

 
 

BERICHT UIT DE GROEPEN 
 

GROEP 1 EN 2:  

In de korte periode na de zomervakantie is er al veel gebeurd in de kleutergroep. Na even wennen aan 

elkaar, werd er gewerkt over de herfst. Veel kinderen namen kastanjes en eikels mee en ook werden 

prachtige herfstbladeren verzameld. Bijna iedereen had met dierendag zijn of haar knuffeldier 

meegenomen en deze mocht de hele dag kijken hoe goed iedereen zijn best deed. Tijdens de 

kinderboekenweek maakten de kinderen zelf een boekje en kwamen veel opa's en oma's voorlezen, 

geweldig! Rustig aan zijn we begonnen met het werken met het stoplicht: rood betekent niet praten en 

oranje is fluisteren. Soms doen we een moeilijk werkje en dan is het fijn als het heel rustig is in de 

klas, daarna kan er weer heerlijk, naar keuze, gespeeld worden.    

 

GROEP 3 EN 4: 

De Kinderboekenweek was erg leuk! De foto's die door de school hangen kunt u ook op de website 

vinden. Ook kunt u een foto vinden waarbij de kinderen vertellen waar zij aan denken bij hun opa en 

oma.  

Natalie en Thijs hebben meegedaan met de voorleeswedstrijd. Ze hebben het heel goed gedaan!  

·       Zoals u weet hebben wij dit jaar een leerlingenraad. Ysze vertegenwoordigt groep 3 en 4. 



·       In de klas zijn wij druk bezig met 'omgaan met elkaar'. Hoe kun je reageren in bepaalde 

situaties? Hoe zou je zelf benaderd willen worden? Hoe kan het anders? Wat doe je als je heel erg boos 

bent? Situaties worden besproken, complimenten worden gegeven voor goede reacties etc. Wellicht is 

het handig om dit ook met uw kind te bespreken.  

·       Oproep: wij zijn op zoek naar ouders die op woensdag en vrijdag mee willen lopen naar de gym 

om de leerkracht hierbij te ondersteunen. Er komt een intekenlijst bij de deur te hangen. Alvast 

bedankt!  

 

Hoera voor:  

Augustus:  

Ysze: 7 jaar!  

Sem: 8 jaar!  

September:  

Rowin: 7 jaar!  

Fabiënne: 7 jaar!  

Oktober: 

Mikke: 7 jaar!  

Tristan: 7 jaar!  

Jordi: 6 jaar! 

 

GROEP 5 EN 6:  

We hebben veel plezier gehad met het thema van de Kinderboekenweek; een lied instuderen en 

voordragen, veel lezen, leeswedstrijd, praten over boeken en een onderzoek naar leesbrillen. Na de 

herfstvakantie kunnen we weer fris van start. Inmiddels is iedereen gewend aan "anders " in een 

nieuwe groep. De rapporten en de oudergesprekken komen er weer aan. U bent van harte welkom om 

te horen hoe het op school gaat. Het spreekwoord van deze week is: De hond in de pot vinden. Groep 

6 heeft geoefend met aanwijzende voornaamwoorden en groep 5 heeft kennis gemaakt met het getal 

1.000. We kijken uit naar 11 november, want we gaan weer super leuke lampionnen maken. 

 

GROEP 7 EN 8: 

Voor de herfstvakantie hebben we een leuke en leerzame visles gehad. We kregen eerst een theorieles 

in de klas en daarna volgde het praktijk gedeelte. Veel kinderen hadden beet! 

Op de vrijdag voor de herfstvakantie hebben we ook mijn verjaardag gevierd (juf Laura) en dat was 

een erg gezellig feest!  

De kinderen van groep 7 en 8 mochten na de herfstvakantie zelf kiezen in welk groepje ze wilden 

zitten. Eerst vonden een aantal de kinderen het nog wel moeilijk om in groepje zich te concentreren op 

het werk, maar dit ging in de loop van de week al veel beter. Mocht een groepje het te gezellig hebben 

met elkaar, waardoor hun werk er onder gaat lijden, dan wordt dit groepje uit elkaar gehaald.   

Dinsdag 1 november hebben de kinderen de eerste aardrijkskunde en topo toets. Op dinsdag 8 

november hebben de kinderen de eerste Engelse toets. Op maandag 14 november zullen wij lootjes 

gaan trekken, verdere informatie volgt dan.  

Hieronder leest u een stukje van Alesandra en Thomas, dit hebben ze geschreven naar aanleiding van 

de eerste leerlingenraad vergadering.  

 

Leerlingenraad 27-10-2016 

De aanwezigen waren: IJze, Caja, Eva, Thomas, Alesandra, Juf Brigitta & Juf Laura. 

We bespreken wat er veranderd kan worden en wij vertegenwoordigen de leerlingen van de school. Dit 

was de eerste keer dat we hebben vergaderd. 

Wat we hebben besproken zijn de volgende punten: 

* Dat groep 5/6 tussen 14:05 en 14:10 terug zijn van de gym. 

* Tijdens het buitenspelen is er veel onrust, daarom maakt  Juf Laura een schema waar iedereen zich 

aan moet houden. Hierop staat of groep 5/6 of 7/8 mag kiezen, deze lijst wordt doorgegeven aan de 

juffen van groep 5/6. Ook worden er met de klas gekeken voor nieuwe spellen. De buitenspeeltijden 

worden ook meer in de gaten gehouden, zodat we elkaar niet in de weg lopen. De takenlijst voor het 

schoolplein wordt ook zichtbaar in de klas opgehangen. De takenlijst is iets waarop staat welke klas 

welk deel van het schoolplein moet schoonhouden en hoe vaak.  

*Verder zouden wij ook heel graag voetbaldoeltjes willen hebben, het touwtje aan de basket weg 

willen hebben en we willen graag weer een net over de zandbak hebben. 

*De kinderen zouden ook graag korte thema’s willen hebben van ongeveer 1 tot 1,5 week.  Dat de klas 

dan versierd mag worden door de kinderen zelf en dat we tijdens zo'n thema ook verkleed mogen 

komen en dat de lessen bij deze thema’s aansluiten. 



*We zouden ook graag meer willen doen met sport. Zo zouden we ook graag mee doen 

aan sporttoernooien zoals basketbal, voetbal, handbal etc. De groepen 6 t/m 8 zijn aangemeld voor 

drie sportclinics, wanneer er meer bekend over is worden de kinderen ingelicht. 

 *We zouden ook airco willen in groep 3\4 en 7\8, maar daar is geen budget voor. De kinderen van de 

leerlingenraad moeten voor de volgende keer acties bedenken waarmee we geld in kunnen zamelen.    

Dit waren alle punten die wij hebben besproken.  

 
 

Nieuwsdries 3 komt uit op vrijdag 25 oktober 


