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 www.driessenschool.nl 

NIEUWSDRIES 
 

 

 

   

Maandag     30 januari Start afname Cito-toetsen 

Dinsdag       31 januari  

Woensdag   1 februari  

Donderdag   2 februari  

Vrijdag         3 februari Squashles voor groep 7/8 

   

Maandag       6 februari Open Dag Nieuwe leerlingen 8.45 – 12.00 uur; MR 

Dinsdag       7 februari Groep 7/8 naar Espeq 

Woensdag     8 februari  

Donderdag     9 februari  

Vrijdag            10 februari Groep 7/8 baanclinic 

   

Maandag 13 februari  

Dinsdag 14 februari  

Woensdag 15 februari  

Donderdag 16 februari  

Vrijdag  17 februari Nieuwsdries 

   

Ma t/m vr 20-2 t/m 24-2 voorjaarsvakantie 

   

Maandag 27 februari  

Dinsdag 28 februari  

Woensdag 1 maart  

Donderdag 2 maart  

Vrijdag 3 maart Rapport mee 

 

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  

 

Algemeen 

Wat fijn dat we nog hebben kunnen schaatsen. De kinderen hebben 

genoten. Wij willen iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt 

en alle hulp die hiervoor snel ingevlogen is. 

 

De school is in de kerstvakantie mooi geschilderd en ziet er weer 

mooi en fris uit. Er worden nog wat kozijnen geschilderd, dat zal 

zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden en is minder 

ingrijpend dan het schilderwerk in de kerstvakantie. 

 

AGENDA 

NIEUWS 

http://www.driessenschool.nl/
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Vrijdag 27 januari was er voor alle groepen een ANWB Streetwise-les. Want veilig deelnemen in het 

verkeer willen we allemaal. De lessen van Streetwise helpen hierbij en zijn ook nog eens heel leuk!  
 
Vanaf 30 januari worden er in alle groepen Cito-toetsen afgenomen. Het is fijn als u hiermee zoveel 

mogelijk rekening mee kan houden bij het maken van afspraken bij arts/orthodontist/ tandarts etc.  

 

OPROEP 

Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. De ouders die dit vele jaren hebben 

gedaan, zouden graag opvolgers willen inwerken. Wie heeft gelegenheid om met enige regelmaat een 

klas, of alle leerlingen, te controleren?? Opgave graag bij de leerkracht. 

 
 

BERICHT UIT DE GROEPEN 
 

GROEP 1 EN 2:  

Wat hebben we genoten van het schaatsen op de kleine ijsbaan. Heerlijk dat het zo snel georganiseerd 

kon worden en dat er zoveel hulp en publiek aanwezig was. Hartelijk bedankt. 

Wat is de school mooi geworden na de verfbeurt! Mooi maar het was  wel erg kaal vonden de kinderen! 

Binnenkort zal groep 2 weer gaan werken in de cito-boekjes. Dan worden klassikaal opdrachten 

gegeven waarbij de kinderen het goede plaatje onderstrepen. Het stoplicht wordt dan op rood gezet en 

dat betekent dat er niet gesproken mag worden. Natuurlijk hebben wij dit al geoefend en de kinderen 

van  groep 1 spelen dan heel stil en dat kunnen zij heel goed!  

Op vrijdag 27 januari worden verkeersspelletjes gedaan in het speellokaal, o.l.v  mensen van  van 

“Streetwise”.  

 
GROEP 3 EN 4: 

De kinderen kunnen individueel en als groep zogenaamde ' Olafjes' verdienen. Dit zijn kaartjes die één 

punt waard zijn. Bij een bepaald aantal Olafjes kunnen zij een beloning krijgen. Tien klassikale Olafjes 

zijn een klassikale beloning waard. Deze tien Olafjes zijn nu binnen en zullen beloond worden met een 

middagje film kijken. Maar hoe kunnen zij deze Olafjes verdienen?  

We hebben algemene klassenregels opgesteld.  

Lief buitenspelen, we blijven van elkaar af.  

Binnen de tijd (vaak 2 minuten) klaar zitten. (Hier gebruiken wij een timer voor). 

In stilte zelfstandig werken. 

Wanneer er iets heel goed gaat. Bijvoorbeeld netjes in de rij lopen, hele dag goed werken, goed op 

elkaar reageren etc. 

Voor bovenstaande regels kunnen ze smileys verdienen. Bij vijf smileys over een hele dag krijgen zij 1 

klassen Olafje. Deze smileys kunnen zij verdienen maar ook weer kwijtraken. Een hele klus! Maar de 

kinderen hebben er hard voor gewerkt en hebben deze beloning dik verdiend!  

 

GROEP 5 EN 6:  

We zijn op school flink bezig met het oefenen van de keersommen, deelsommen en redactiesommen. 

Er wordt hard gewerkt door de kinderen van 5 en 6. De spellingregel betreffende de mollen en molen 

woorden blijft lastig om te onthouden, dus oefenen we ook daar extra mee. Ons brei-project is wat 

betreft het breien afgelopen. Nu moeten we nog wachten totdat er een deken van wordt gemaakt. 

Inmiddels is onze klas versierd met allerlei nieuwe uitdagende werkjes. Volgende week besteden we 

extra aandacht aan het voorlezen. Alle kinderen hebben een kort verhaal, gedichtje of rijm opgezocht 

om voor te dragen voor de klas. Dit alles rond de Nationale voorleesweek. We zijn blij verrast met de 

winterkoude, want we hebben dankzij de Grootschermer IJsclub Thialf een middag schaatsplezier 

beleefd.  

Vanmorgen was het ook heel koud, toen de kinderen een les Streetwise kregen van de juffen van de 

ANWB. Het was de koude tenen en handen meer dan waard. Het besef dat een auto nog meters 

doorrijdt wanneer hij remt kwam heel direct binnen bij de kinderen. En om het als bestuurder te 

ervaren mochten ze allemaal een keertje mee in de lesauto om zelf te remmen en om achterin te 

zitten en te voelen wat er met de inzittenden gebeurt als een automobilist onverwacht hard remt. Nooit 

meer zo de straat op rennen dus!  

 



3 
 

 

GROEP 7 EN 8: 

In groep 7/8 waren we ons de afgelopen tijd aan het voorbereiden op de komende CITO toetsen. De 

kinderen zijn er helemaal klaar voor.   

We zijn naar Den Haag geweest. Eerst gingen we naar Madurodam. Daar werden de kinderen in vier 

groepen gedeeld. Alle vier de groepen vormden een politieke partij. Ze mochten zelf een naam 

bedenken voor de partij, bedenken waar de partij voor stond en een slogan die bij de partij paste. 

Daarna moesten deze partijen een stad vol gaan bouwen. Het eerste gebouw werd sowieso neergezet, 

wel moest er uitgelegd worden waarom ze dit gebouw plaatsten. Het tweede gebouw werd alleen 

geplaatst als het genoeg stemmen kreeg. En bij het derde gebouw mochten er maar twee gebouwen 

geplaatst worden, ook dit gebeurde via stemmen. Daarna was er een korte speurtocht door 

Madurodam en vervolgens mochten de kinderen er nog zelf rondkijken. Tot slot gingen we naar het 

Binnenhof, ook daar begonnen we met een korte speurtocht en vervolgens mochten we een kijkje 

nemen in de Tweede Kamer. We hebben Mark Rutte ook nog even gezien, helaas wel door een raam.  

 

De kinderen hebben ook les van Streetwise gehad. Ze kregen eerst kort in de klas instructie en 

vervolgens moesten ze een fietsparcours op het plein afleggen. De fietsen werden ook nog 

gecontroleerd en veel kinderen hadden geen bel en geen licht! Daarna was er nog een rijmtest en tot 

slot mochten de kinderen een parcours op een elektrische step afleggen. De kinderen hebben een 

leerzame en leuke ochtend gehad! 

Dan nog even wat data:  

- dinsdag 31 januari hebben de kinderen een Engelse toets 

-donderdag 3 februari hebben de kinderen een gastles over alcohol 

- vrijdag 3 februari gaan we naar Alkmaar voor een squashles (we zijn nog opzoek naar één ouder die 

wil rijden) 

-dinsdag 7 februari gaan we naar Espeq 

- vrijdag 10 februari krijgen we een baanclinic in Alkmaar 

 

 

Nieuwsdries 6 komt uit op vrijdag 17 februari 


