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NIEUWSDRIES 
 

 

 

Maandag 28 mei Groep 5-6 naar de Vest. 

Dinsdag 5 juni De juffen van groep 1 t/m 4 zijn jarig. 

Dinsdag  5 juni  MR vergadering 

Vrijdag  7 juni Laatste schooldag juf Anouk. Zij gaat met 

zwangerschapsverlof. 

Woensdag  13 juni ZAT vergadering 

Zondag  17 juni Vaderdag 

Woensdag  20 juni GMR vergadering 

Vrijdag 29 juni NieuwsDries uit 

 

  Bericht van juf Anja. 
Beste ouders,  
 

Naschoolse activiteiten. 
Vanuit de gemeente Alkmaar is er een actief beleid om "Brede School" activiteiten te stimuleren. 
Uitgangspunt voor het Brede School beleid is o.a. dat d.m.v. het organiseren van activiteiten de 
ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd op het gebied van sport, cultuur en/of sociaal 
emotionele ontwikkeling in wijken en dorpen. Ook kan het aanbod bestaan uit het stimuleren van 
cognitieve vaardigheden. Een brede school streeft daarnaast naar het verbeteren van de 
functionaliteit en effectief gebruik van ruimtes door multifunctioneel gebruik. De gemeente stelt 
hiervoor een startsubsidie beschikbaar en biedt ons de mogelijkheid om hier komend jaar aan mee te 
doen.  
Met deze subsidie is het mogelijk om een activiteit in te kopen bij Artiance (voor culturele 
activiteiten) of bij Alkmaar Sport ( voor sportieve activiteiten).   
Zo’n activiteit wordt dan voor 8 weken aangeboden en kan worden ingezet voor de groepen 1 t/m 4 
of 5 t/m 8. Met het subsidiegeld is het mogelijk om 1 activiteit in te kopen. De gemeente zou graag 
zien dat voor de andere activiteit iemand uit de wijk of het dorp wordt benaderd, die tegen een 
vrijwilligersvergoeding 8 weken lang een uur na schooltijd met een groepje kinderen een bepaalde 
activiteit gaat doen. Artiance of Alkmaar Sport kan daarbij eventueel assisteren d.m.v. het aanbieden 
van een bepaald lespakket. 
De naschoolse activiteiten zijn bedoeld voor alle kinderen uit de omgeving, dus niet alleen voor 
kinderen van de W.J. Driessenschool.  
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Bij het naschoolse aanbod is een kleine financiële eigen bijdrage verplicht van minimaal € 2,- per 
kind per uur en er is een ondergrens voor het aantal deelnemers, bij te weinig animo kan een 
activiteit geen doorgang vinden. Wij gaan de komende weken een aanbod samenstellen en houden u 
hiervan op de hoogte.  

 

Nieuwe leerling 
In groep 1 verwelkomen wij Sophie Zijlstra. Ze is 4 april al 4 jaar geworden. 
Sophie, wij vinden het heel gezellig dat je bij ons in de groep zit en wensen je een fijne tijd toe op de 
W.J. Driessenschool. 

 
 

Vervanging Anouk. 
Juf Anouk gaat vanaf vrijdag 8 juni met zwangerschapsverlof. De vervanging is als volgt geregeld. Op 
de maandag en dinsdag komt Carina Hendriks In groep 1-2 en op donderdag en vrijdag zal Trudie 
Broekman haar in groep 3-4 vervangen. Anouk kan zich nu helemaal gaan richten op de spannende 
en leuke tijd die gaat komen. Wij wensen haar alle goeds toe. 
 

 
  

Vakantierooster 
Herfstvakantie  maandag  22-10-18 vrijdag 26-10-18  

Kerstvakantie  maandag 24-12-18  vrijdag 04-01-19 
Voorjaarsvakantie  maandag 18-02-19 vrijdag 22-02-19  

Meivakantie  maandag 22-04-19 vrijdag 03-05-19  

Hemelvaart  donderdag 30-05-19 vrijdag 31-05-19 

Tweede Pinksterdag  maandag 10-06-19   

Zomervakantie  maandag 15-07-19  vrijdag 23-08-19 

 
Toelichting; de centrale schriftelijke examens starten op donderdag 9 mei 2019, vandaar dat de 
meivakantie gepland staat vanaf 22 april en niet een week later. Omdat Pasen in de meivakantie valt 
staat hij niet op het rooster ingepland. 
We hopen zo spoedig mogelijk de planning voor de studiedagen rond te hebben en dan wordt u 
hierover op de hoogte gesteld. 

 
 



Continurooster 
Voor de meivakantie is er een peiling gehouden over mogelijk veranderen van de schooltijden. Heel 
veel ouders hebben hierop gereageerd. Gezien de uitkomst van de peiling kunnen we concluderen 
dat de meeste ouders voor een continurooster zijn. Volgend schooljaar starten wij daarom ook met 
een continurooster waarbij de woensdagmiddag vrij is.  
De schooltijden zijn dan als volgt; 

Dagen Groepen 1 t/m 8 

Maandag 08.30 - 14.15 uur 

Dinsdag 08.30 - 14.15 uur 

Woensdag 08.30 - 12.30 uur 

Donderdag 08.30 - 14.15 uur 

Vrijdag 08.30 - 14.15 uur 

  

Avondvierdaagse. 
Dit jaar is de avondvierdaagse van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni. Het is altijd erg gezellig om 
hieraan mee te doen. Via de school heeft u hierover informatie ontvangen en de mogelijkheid om de 
kinderen alvast in te schrijven. Inschrijving is ook nog altijd rechtstreeks mogelijk. Informatie hierover 
wordt meestal gegeven via de Uitkomst.  

 
De Poetsbus 

 

                   
De Poetsbus is onderweg naar de Driessenschool! 

De Poetsbus parkeerde in maart voor de derde keer haar omgebouwde Amerikaanse schoolbus voor 
de deuren van de Driessenschool. 

  
Op dinsdag 3 juli is het tijd voor ons vierde bezoek. Hierbij nodigen we alleen de kinderen uit waarbij 

tijdens het laatste bezoek is vastgesteld dat zij extra aandacht nodig hebben.  
Dit is gecommuniceerd in de rapportage die de ouders/verzorgers per e-mail van ons hebben 

ontvangen in maart.  
  

Er valt eer te behalen aan dit bezoek, want de klas die het beste poetst wint de Poetsbus 
Wisselbeker! 



  
Wat gaat de Poetsbus tijdens dit bezoek doen? De kinderen die extra zorg nodig hebben worden uit 

de klas gehaald. Eenmaal in de Poetsbus wordt er opnieuw een plaktest gedaan. De resultaten van de 
eerdere plaktesten worden vergeleken met het huidige bezoek om te bekijken of er beter wordt 

gepoetst. Vervolgens krijgen de kinderen een poetsinstructie en wordt de poetstechniek bijgestuurd. 
  

De Poetsbus is geen vervanging voor de tandarts maar een toevoeging aan preventie. 
Een bezoek aan de Poetsbus, evenals de halfjaarlijkse controles bij de tandarts, worden beiden 100% 

vergoed vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie zie: www.poetsbus.nl 
Indien u uw kind wilt afmelden voor dit project of u heeft onze rapportage niet ontvangen kunt u een 

e-mail sturen naar: afmelden@poetsbus.nl 
  
  

Tot dinsdag 3 juli! 
  

Met vriendelijke groet, 
Het Poetsbus Team 

 

 
Bericht uit de groepen 
 
Groep 1-2 
De kinderen hebben een heerlijke meivakantie gehad en ze kwamen met lekkere bruine snoetjes 
weer op school. De laatste twee weken waren de afrondingsweken wat betreft het project 
"bouwen". Het is heel mooi om te zien dat kinderen zich ontwikkelen tijdens zo'n project. We 
hebben nu vanaf de start van het project een timmertafel in de groep. Eerst waren ze spijkers met 
kralen op de plankjes aan het timmeren en het liefst heel hard, maar na 6 weken uitproberen en 
ontdekken gaan twee kinderen een bak timmeren.  

http://www.poetsbus.nl/
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Met de grote lego blokken hetzelfde. Eerst werden de stenen aan elkaar gelegd op de grond, daarna 
gingen we de lucht in. Weer een tijdje later gingen ze een schoorsteen en muren bouwen. En deze 
week werd er een troon gebouwd waar de kinderen op konden zitten. Wat is dat toch prachtig om te 
zien. 
Ook waren er kinderen die een huis gingen knippen en verven om in te wonen. Er werden ramen in 
gemaakt en gordijnen voor gehangen. We hebben de huizen ook gebruikt tijdens onze presentatie op 
de afsluiting van 24 mei. Daar hebben we het lied Opa Bakkebaard gezongen en uitgebeeld. Het was 
een leuk project!  

 
Met het mooie weer zitten we af en toe buiten . 

 
 

Groep 3-4 
In groep 3 /4 doen we tijdens de instructie aan samenwerkend leren.  
Samenwerkend leren stimuleert het bewerken van kennis, waardoor er sprake is van effectief leren. 
Bij samenwerkend leren spelen sociale en communicatieve vaardigheden een belangrijke rol.  
Op de foto's zien we een opdracht bij Rekenen.  
In groepjes van 3 mochten de kinderen werken met de kralenketting. Om de beurt mocht iemand de 
ketting op een willekeurige plek vasthouden en de anderen mochten het antwoord geven bij welke 
hoeveelheid dit was. 
 

 



 

 

    
 
Buiten spelen met water: 
Een andere manier van bewegingsonderwijs op warme dagen zoals dit is: spelen met water. 
Op het plein werden emmers water gezet, een waterbaan en verschillende attributen. 
De kinderen mochten zelf bedenken wat ze hiermee gingen doen.  
Daarna werd er een potje watersoftbal gespeeld: bij elk honk moest een lichaamsdeel in een emmer 
water geweest zijn. 
 

 

Groep 5-6 
De meivakantie is weer achter de rug. In de klas wordt alweer hard gewerkt. 
Het was wel weer even wennen voor de kinderen, met een nieuwe juf. Maar we hebben het samen 
erg gezellig. De kinderen hebben mij al heel goed wegwijs gemaakt in de klas. We sluiten nu het 
thema Bouwen bijna af. Naast het werken in een circuit hebben we ook van alles geleerd over 
kastelen en piramides. Heel veel kinderen wisten daar al veel van af, hierdoor konden we 
interessante gesprekken voeren. Ook hebben we huizen getekend in de stijl van de kunstenaar James 
Rizzi. Op naar het volgende thema! 

 
Groep 7-8 
Het thema bouwen is afgesloten. De kinderen hebben tijdens dit project zelf gebouwd met de K'nex. 
Ook hebben ze zelf met echte stenen en cement een huisje mogen bouwen en er is een 
indrukwekkende knikkerbaan gebouwd. Verder hebben we informatieve filmpjes gekeken over 
bouwen, bijvoorbeeld over het bouwen van een piramide. We hebben geleerd wie er allemaal 



betrokken zijn bij het bouwen van een huis en wat hun taak is. Ook hebben we liedjes gezongen en 
Engelse woorden geleerd. 
 
We zijn naar de Vest geweest en daar gingen we naar de voorstelling de Grimm. Grimm is een 
spannende samenwerking van de Junior Company met ISH Dance Collective en daarmee een 
ontmoeting tussen ballet en andere dansvormen zoals hiphop. De twee dansstijlen vullen elkaar in 
GRIMM op spectaculaire wijze aan. 
GRIMM gaat over twee jongens die in een fantasiewereld belanden, waar ze achtereenvolgens 
Roodkapje en de wolf, de zeven dwergen, Rapunzel, Sneeuwwitje, de heks, Assepoester en andere 
sprookjesfiguren ontmoeten. Ze raken verwikkeld in spannende avonturen waarbij allerlei elementen 
uit de bekende sprookjesverhalen over elkaar heen buitelen in een geestige parade van 
sprookjesfiguren. Liefde en jaloezie, vriendschap, machtswellust, intriges en de strijd tussen goed en 
kwaad spelen, zoals in alle sprookjes, een grote rol.  
Het was een mooie, vlotte en leuke voorstelling.  
 
De musical gaat goed. De kinderen leren goed hun teksten uit hun hoofd en ook de liedjes kunnen zij 
goed mee zingen. Maandag 28 mei moeten ze scène 1 t/m 16 uit hun hoofd kennen en lied 1 t/m 5 
ook uit hun hoofd mee kunnen zingen. De kinderen bedenken in kleine groepjes de dansjes en ook 
dit gaat erg goed. We lopen goed op schema! 
 
Dinsdag 29 mei hebben de leerlingen weer een toets Engels, zij hebben hier eerde al een leerblaadje 
voor meegekregen.  
 


