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Maandag 26 febr. Start voorjaarsvakantie 

Vrijdag 2 maart Laatste dag voorjaarsvakantie 

Maandag  5 maart Deze week oudergesprekken 

Woensdag 14 maart Studiedag. Alle kinderen zijn vrij. ( Ook stakingsdag!) 

Dinsdag 20 maart Poetsbus op de Driessenschool 

Donderdag 22 maart Schoolfotograaf 

   

 

 
 

 

Rapport groep 1-2. 
Groep 1-2 heeft vandaag een nieuw rapport meegekregen. Wij zijn dit schooljaar gestart met de 
methode KIJK! Dit is een instrument voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen in 
groep 1-2. Door het observeren en registreren van de kinderen wordt het niveau van ontwikkeling 
vastgesteld. In het regeerakkoord Rutte III is afgesproken, dat er geen kleutertoetsen binnen het 
leerlingvolgsysteem meer zullen worden afgenomen. Hierdoor zullen er ook geen gegevens meer in 
het rapport komen wat betreft Cito toetsen voor groep 2. Tijdens de rapportbespreking zal de 
leerkracht het rapport verder toelichten.  
 

Nieuwe leerling 
In groep 1 verwelkomen wij Emma Okhuijzen.  
Emma, wij vinden het heel gezellig dat je bij ons in de groep komt en wensen je een fijne tijd toe op 
de W.J. Driessenschool.  
 
Continurooster? 
Momenteel zijn we met team en MR in overleg of we volgend schooljaar op een continurooster over 
gaan of niet. Uiteraard willen we ook uw mening daarover weten. 
Na de vakantie zullen we u hier verder over informeren en uw mening peilen. 
 

Inschrijven 
Als uw kind volgend schooljaar 4 jaar wordt, wilt u hem/haar dan inschrijven i.v.m. de planning voor 
het schooljaar 2018-2019. 

Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS 
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14 maart; Studiedag en stakingsdag. Kinderen zijn vrij! 
Op woensdag 14 februari hebben medewerkers uit het primair onderwijs in Noord-Nederland 
gestaakt. De werkgevers en de werknemers in het primair onderwijs willen de aandacht van de 
politiek blijven vestigen op de problemen in het PO. 
Inmiddels zijn er financiële middelen toegekend om de werkdruk structureel aan te kunnen pakken. 
Een ander probleem is echter nog niet opgelost.  
“Hoe houden we het beroep van leraar aantrekkelijk om voldoende mensen te interesseren voor het 
mooie vak van leraar?” 
Daar is meer geld voor nodig. Onder andere in de vorm van salarisverhoging. De afgelopen weken 
heeft u ook gemerkt dat wij door de griepgolf genoodzaakt waren groepen samen te voegen. Dit 
tekort zal alleen maar groter worden en daarmee wordt de kwaliteit van het onderwijs aan uw kind 
steeds verder aangetast.  
De samenwerkende vakbonden zijn verenigd in PO-front en hebben afgesproken om estafetteacties 
te organiseren. Hierbij zullen op verschillende momenten in verschillende delen van het land 
medewerkers opgeroepen worden om te staken. 
Noord-Holland staat, samen met Utrecht en Flevoland op de planning voor woensdag 14 maart 2018. 
De W. J. Driessenschool staat geheel achter deze actie, maar heeft voor die dag al een studiedag 
gepland.  Deze studiedag gaat gewoon door. De kinderen zijn deze dag dus vrij. 
 

  
 
Alkmaarsport. 

                                                                         
Alkmaarsport organiseert voor de voorjaarsvakantie leuke activiteiten voor kinderen en 
volwassenen.  
Op donderdag 1 maart het Sportspektakel in De Meent Bauerfeind! Voor de kinderen van 6-12 jaar. 
Voor meer informatie www.alkmaarsport.nl/sportspektakel. 
Op vrijdag 2 maart een Dreumesinstuif voor de allerkleinste van 1 tot 5 jaar. Voor meer informatie 
www.alkmaarsport.nl/dreumessport. 
De hele week zijn er Ice Games en elke eerste zondag van de maand de Decathlon Family Experience. 
Hierover vindt u informatie op www.demeentalkmaar.nl/winterspelen. 
         

Luizenprotocol. 
Het luizenprotocol is aangepast en kunt u vinden in de schoolgids en op de website van de school. 
Op deze manier is iedereen op de hoogte van de regels en afspraken die op school zijn gemaakt over 
de preventie en bestrijding van hoofdluis. 
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Poetsbus op de Driessenschool. 

                                                     
            De Poetsbus is onderweg naar de Driessenschool! 

De Poetsbus parkeerde in maart 2016 voor het eerst haar omgebouwde Amerikaanse schoolbus voor 
de deuren van de Driessenschool. 51% van de deelgenomen leerlingen kon onze zorg extra 
gebruiken, denk hierbij aan kinderen met ontstoken tandvlees, gaatjes en beugels. Deze groep heeft 
in juli 2016 opnieuw de Poetsbus bezocht met een positief effect; 50% van de kinderen poetste beter 
ten opzichte van ons eerste bezoek. 

 
Op dinsdag 20 maart is het tijd voor ons derde bezoek. Hierbij nodigen we alle kinderen uit die zich 
tijdens het eerste bezoek hebben opgegeven en nog staan ingeschreven. Indien u uw kind wilt 
afmelden voor dit project kunt u een e-mail sturen naar: info@poetsbus.nl of het formulier 
retourneren dat uw kind meekrijgt naar huis.  
 
Ook nieuwe kinderen krijgen de mogelijkheid om zich op te geven. Op donderdag 8 maart 
organiseert de Poetsbus klassikale poetslessen, nieuwe leerlingen ontvangen dan een 
introductiebrief plus aanmeldingsformulier. 

 
Jeugdtandverzorging Poetsbus richt zich op het voorkomen van gaatjes onder de Noord-Hollandse 
jeugd. Dit is hard nodig, want meer dan de helft van het kindergebit heeft gaatjes!  

 
De Poetsbus is geen vervanging voor de tandarts maar een toevoeging aan preventie. In de Poetsbus 
leren de kinderen hoe ze hun tanden beter kunnen poetsen. De voorlichting is individueel afgestemd 
op de aandachtsgebieden, uw kind wordt persoonlijk begeleid. 

 
Een bezoek aan de Poetsbus, evenals de halfjaarlijkse controles bij de tandarts, worden beiden 100% 
vergoed vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie en een introductiefilm van ons project en 
werkwijze zie: www.poetsbus.nl 

 
Tot donderdag 8 maart! 

 
Met vriendelijke groet, 
Het Poetsbus team 
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KINDERWORKSHOP – TEKEN JE EIGEN MAJOLICA BORD  
Op woensdag 28 februari wordt er in het museum een kinderworkshopmiddag georganiseerd voor 
kinderen van 6 t/m 12 jaar.  
Met ontwerper Esther Derkx gaan we majolica borden tekenen.  
Dit keer laten we ons inspireren door de borden in de tentoonstelling Majolica 2 en de tekeningen 
die Dingeman Korf hiervan maakte.  
Gebruik je fantasie en teken je eigen majolica kunstwerk!  
Voor wie: Kinderen van 6 t/m 12 jaar  
Waar: Museum In ‘t Houten Huis  
Adres: Tuingracht 13, De Rijp  
Wanneer: Woensdag 28 februari 2018  
Tijd: 13.30 - 15.30 uur  
Kosten: € 4,00 (incl. toegang museum en consumptie)  
Reserveren? Doen, want vol is vol!  
Aan balie het museum zondags van 13.00-17.00 uur  
Telefonisch 0299 6712 86 of e-mail: museum@houtenhuis.nl 

 

Nieuws uit de groepen 
Groep 1-2 
Deze maand hebben we gewerkt over het thema “winter” aan de hand van het prentenboek “Kikker 

in de kou” van Max Velthuijs. We hebben een mindmap gemaakt, woorden gezocht en bedacht met 

de letter “W”. Sjaals neergelegd van kort naar lang, smal naar breed en dun naar dik. Heel veel 

kikkers hebben we geknutseld, na gelegd met vierkanten, driehoeken en rechthoeken.  

   
Er zijn mutsen en truien geverfd en we hebben wanten gevouwen van 16 vierkantjes. Natuurlijk 

hebben we het verhaal voorgelezen en uitgespeeld. Ook staat er nu een iglo in de klas met "een wak 

in het ijs" om te vissen en is er een verteltafel gemaakt waar de kinderen het verhaal kunnen 

naspelen.  

   

De groepen 1 en 2 zijn gestart met weektaken. Groep 1 krijgt 2 weektaakjes en groep 2 krijgt 4 

weektaakjes die ze zelfstandig maken. De belangrijkste doelen van het maken van een weektaak in 

groep 1 en 2 is het leren plannen, zelfstandigheid en een doorgaande lijn naar groep 3. De kinderen 

zijn enthousiast gestart en vinden het heel interessant. 

  

PomPom gaat nu elk weekend gezellig logeren bij een kind uit de groep en hij maakt heel veel 

avonturen mee! Maandagmorgen worden de avonturen gedeeld met de kinderen in de groep. En 

PomPom vindt het super leuk!!! 

mailto:museum@houtenhuis.nl


Groep 3-4. 
Wat hebben de kinderen hard gewerkt de afgelopen weken. We hebben inmiddels de Cito toetsen 

afgerond. Ze hebben allemaal goed hun best gedaan. Vandaag kregen ze  hun tweede rapport van dit 

schooljaar mee naar huis. Tijdens de Cito-toetsen hebben we ook gewerkt aan Alles in één. 

Momenteel zijn we bezig met thema Nederland; Waar ben ik? N.a.v. dit thema hebben ze leuke 

dingen in de klas getekend en geknutseld.  

   
Afgelopen dinsdag zijn we naar Kaasboerderij Zeilzicht in Zuid Schermer geweest. Hier hebben de 

kinderen zelf een eigen kaasje gemaakt. Stap voor stap hebben ze hiernaar toegewerkt. Zo hebben 

de kinderen geleerd dat je begint bij het stremmen van de melk: de wrongel scheidt zich van de wei. 

Hierna bleef de wrongel over om te kneden. De kinderen mochten kiezen tussen 

kruidenkaas, komijnekaas of gewone kaas. Dit werd aan de wrongel toegevoegd om het vervolgens 

weer opnieuw te kneden. Tot slot het geheel in een mal en werd er een nummer op de kaas gelegd 

om ervoor te zorgen dat echt elk kind zijn eigen kaas mee naar huis zou krijgen. Hierna in de pers en 

klaar om ingepakt te worden. Na afloop kregen de kinderen nog was huiswerk mee over hoe ze thuis 

hun kaas moesten verzorgen. Over twee weken kunnen ze ervan smullen! Het was een leuke -en 

leerzame middag. N.a.v. de rapporten volgen er na de krokusvakantie 10-minutengesprekken. Wij 

hebben er nu al zin in om na de vakantie er weer volop tegenaan te gaan. Maar geniet nu eerst van 

een heerlijk weekje vakantie!  

 

Groep 5-6 
In groep 5/6 hebben we weer hard gewerkt! De tafels zijn geoefend. Dat hebben we gedaan d.m.v. 

spelletjes. We hebben bijvoorbeeld een tafelmemory gespeeld. Ook kennen de kinderen nu het 

spelletje vakkenvullen. Leuk om dit ook thuis te spelen!  

Onze raket (beloningssysteem) heeft al meerdere keren op tien gestaan! We zijn daar erg trots op. 

Het is echt een beloning om af en toe eens extra naar buiten te kunnen. De kinderen hebben dit dan 

echt verdiend! 

De rapporten zijn vandaag meegegeven naar huis. We vinden dat alle kinderen hier trots op maogen 

zijn er is hard en serieus gewerkt. In alle rapporten zit ook een tekening met als thema Nederland. 

Het zijn prachtige tekeningen geworden! En nu… nu lekker genieten van de vakantie. 

 

Groep 7-8 
Op vrijdag 16 februari hebben de kinderen een bloemschik les van Lotte Nibbering gehad. Dit was 

een leuke en leerzame ervaring en de kinderen hebben allemaal een mooi boeket gemaakt.  



 
Op dinsdag 30 januari hebben de kinderen een voorlichting gehad over alcohol en drugs van Astrid 

Boonstoppel. Het verhaal dat zij vertelde heeft veel indruk gemaakt. Tegenwoordig heeft zij ook 

online lessen en die gaan we verder behandelen in de klas. Zo weten ze goed wat de gevaren van 

alcohol en drugs zijn.  

 

Na de voorjaarsvakantie gaan we de musical kiezen. De kinderen hebben er drie uitgekozen. Deze 

gaan we nog eens extra goed bekijken en dan zullen we gaan stemmen welke musical het wordt.  

 

Op vrijdag 16 maart komt er een gastspreker, meneer Degen. Hij komt vertellen over de Tweede 

Wereldoorlog. Wij zijn erg benieuwd naar zijn verhaal.  

 

Donderdag hadden de kinderen een les over meten. De kinderen hadden een meetlint mee en 

moesten elkaar onder andere opmeten. Op vrijdag hadden we een wegen les. De kinderen hadden in 

groepjes een recept gekozen en zelf de benodigdheden meegenomen. Super dat alles er was! Het 

was een gezellig een leerzaam moment. En het rook heerlijk in de klas!  

    

 
 



Het team van de Driessen wenst u een hele fijne voorjaarsvakantie. 

 

 

 


