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NIEUWSDRIES 

  

 

Dinsdag  3 juli Roofvogelshow. 

Dinsdag  3 juli Poetsbus controle. 

Dinsdag 10 juli Hele school gaat naar de dierentuin. 
Vrijdag 13 juli Eindfeest voor de hele school. 
Maandag 16 juli Doorschuiven van de groepen 

Donderdag 19 juli Afscheid groep 8. 
Donderdag 19 juli Laatste Nieuwsdries van dit schooljaar komt uit. 

Vrijdag  20 juli  "Uitglijden" van groep 8 om 11:30 uur. 

Vrijdag 20 juli Laatste schooldag. Start zomervakantie om 

12:00 uur.  

 

Thema alles-in-1; dieren 

Het laatste thema van “Alles-in-1”in dit schooljaar is over dieren. In het kader van dit project hebben 
we voor dinsdag 3 juli iemand uitgenodigd die zijn uilen op school laat zien. Elke groep krijgt een half 
uur les over deze prachtige vogels. 
Op dinsdag 10 juli gaat de hele school naar dierentuin Hoenderdaell. 
 

    
 

Doorschuiven….. 
Altijd spannend en leuk……….Op maandagmiddag 16 juli mogen de kinderen alvast een kijkje nemen 
in hun nieuwe groep voor volgend jaar. Ook gaan ze dan kennis maken met hun ( eventuele) juf voor 
volgend jaar. 
 
      

http://www.driessenschool.nl/


Ouderportaal en schoolapp. 
Een paar weken geleden hebben wij u gevraagd om u aan te melden voor het ouderportaal en de 
schoolapp. Het is fijn om te merken dat veel ouders zich al hebben aangemeld. Dit is belangrijk, 
omdat we vanaf volgend schooljaar via het ouderportaal met u gaan communiceren. U krijgt dus 
geen nieuws meer via de digiduif. We willen u daarom nogmaals dringend verzoeken om, wanneer u 
dit nog niet hebt gedaan, zich z.s.m. aan te melden!  
En voor degenen die zich wel al hebben aangemeld…….heeft u gemerkt dat de groepen 1-2 en 7-8 al 
een aantal berichtjes hebben doorgestuurd via de schoolapp? Vanaf volgende week zullen alle 
groepen dit regelmatig gaan doen. 
 

Leerlingenraad. 
De kinderen van groep 5/6 hebben geld ingezameld voor buitenspeelmateriaal. De leerlingen van de 
leerlingenraad hebben bij hun klas geïnventariseerd wat ze voor spullen zouden willen hebben. Deze 
lijst hebben ze ingeleverd en een ouder van de OR maakt voor de klassen 3 t/m 8 een bak met 
buitenspeelmateriaal. Zo heeft iedere klas zijn eigen spullen en hoeven we niet meer bij elkaar te 
lenen.  Iedere klas is dan ook voor zijn eigen bak verantwoordelijk.  
Verder wilde de leerlingen van de leerlingenraad vernieuwing op het speelplein zien, bijvoorbeeld 
een nieuw speeltoestel. Dit kost natuurlijk een hoop geld. Juf Laura gaat informeren of een fonds 
ons hierbij kan helpen. Ook zal zij informatie vragen bij de gemeente. Het is nu nog maar een paar 
weken voor de zomervakantie, dus dit zal na de zomervakantie vervolgd worden. 
  

Vakantiebieb/ bevordering van het lezen. 

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun 
leesontwikkeling. Dat is natuurlijk zond. 
Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegen gaat. Voor ieder kind is er 
een leuk boek dus ook lezen is een leuke vakantie-activiteit. Om een leuk boek te vinden heeft de 
Bibliotheek de Vakantiebieb-app gemaakt met 35 jeugdboeken in allerlei genres en niveaus. Vanaf 1 
juli is deze app gratis te downloaden, zodat lezen tijdens de zomervakantie gestimuleerd wordt. 

           
Na de zomervakantie stoppen wij met de bibliotheek. Het abonnement is voor de kinderen 
weliswaar gratis, maar de school moet zelf een fikse bijdrage leveren om deze service te kunnen 
verlenen. 
Mocht u nog bibliotheekboeken thuis hebben liggen, wilt u deze dan ruim voor de vakantie inleveren 
 
Om het lezen toch te blijven bevorderen, gaan we starten met een “zwerfboekenpunt”. Dit willen 
we opzetten voor kinderen, maar ook voor volwassenen. 
Het is hierbij de bedoeling dat je een boek kunt lenen/ meenemen en dat je zelf een eigen boek (wat 
je al gelezen hebt en wilt delen) inbrengt. Zo gaan op deze manier de boeken ”zwerven”.  
Om een start te maken willen we u vragen of u één of twee boeken op school zou willen inleveren. 
Wij zorgen er dan voor dat het in een boekenkast komt te staan en dat het “zwerven” verder wordt 
gepromoot. Bij voorbaat dank voor uw inbreng! 
 



    

 

Privacywetgeving.  
 
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over 
leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als 
dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor 
nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers (zoals bij inschrijving op onze 
school).  Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens 
over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere 
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals 
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Esis. De vorderingen 
van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Deze programma's zijn beveiligd en 
toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze stichting. 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte 
set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. 
Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons 
krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor 
geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. 
U heeft als ouder/verzorger het recht om de gegevens van en over uw kind(eren) in te zien. Als de 
gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn 
opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten 
verwijderen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de 
directeur. 
Activiteiten van de kinderen op school en foto's die daarvan worden gemaakt worden regelmatig op 
de website van de school geplaatst. Daarnaast is ook de plaatselijke pers regelmatig aanwezig voor 
het maken van foto's tijdens bijzondere gebeurtenissen. Binnenkort krijgt u een formulier waarop u 
aan kunt geven waar wij wel/ geen foto's van uw kind(eren) mogen plaatsen.  
Voor alle ISOB-scholen is er een ISOB-privacyreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we 
op school omgaan met leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. 
Deze kunt u terugvinden onder het kopje school/ wet op privacy op onze website. 
 

     



 

Naschoolse opvang. 
Forte Kinderopvang heeft toegezegd om naschoolse opvang in het dorp te gaan realiseren. Het plan 
is om dit te gaan doen in dezelfde ruimte als peuteropvang “ het Wavertje”. Ook deze wordt door 
Forte overgenomen. Momenteel is Forte aan het bekijken hoe ze de ruimte zodanig kunnen 
aanpassen dat het ook daadwerkelijk geschikt is voor naschoolse opvang. Daarna moet het nog door 
officiële instanties worden gekeurd.  
Forte hoopt dat ze in het meest gunstige geval na de herfstvakantie open kunnen. Mocht het 
onverhoopt anders lopen dan wordt het 1 januari. We houden u op de hoogte.  
U kunt natuurlijk ook altijd nog gebruik maken van de naschoolse opvang van Ti-Ta-tovenaar.  
Deze BSO is gevestigd in Driehuizen en haalt de kinderen op van school.  
 

 

Troefmarkt ballonnenwedstrijd. 
De winnaars van de ballonnenwedstrijd zijn geworden: Quyver, zijn ballon kwam terecht in Laar in 
Duitsland 128 km, Bobby zijn ballon kwam terecht in Damme in Duitsland 229 km, Coen zijn ballon 
kwam ook terecht in Damme Duitsland 229 km, Bender zijn ballon kwam terecht in Lingen Duitsland 
168 km en Emma haar ballon kwam ook terecht in Lingen Duitsland 168 km. Ze hebben allemaal een 
cadeaubon in ontvangst mogen nemen.  
 

     
 
 
 

 

 
            `Yoga takes you into the present moment, the only place where life exists`   

 

YOGALES IN GROOTSCHERMER   GRATIS PROEFLES!  
 
Beste ouders van de W.J. Driessenschool,  
 
Ik ben Bea van den Berg , moeder van 4 kids, heb Duitse roots en woon met mijn gezin in Driehuizen. 
Ik geef al een aantal jaren met veel plezier u.a. in Grootschermer yogales.  
 Met een “druk leven” en een temperamentvolle persoonlijkheid bleek yoga de anker in mijn 
bestaan. De lessen transformeerden in de loop van de jaren van fysieke Vinyasa-yoga na “freestyle-
yoga” in een fijne rustige flow.   
Ik ben altijd “lerende” en weef mijn opleidingen/ interesses/ studies door mijn lessen heen en mix 
verschillende Yogastylen op de mat. Maar geef ook mooie ayurvedische huismiddelen door, japanse 
Do-In, reinigingstechnieken, ademhalingsoefeningen, meditatie, Duo-yoga of mindfulness-
oefeningen.  



Ik stem mijn lessen af op het seizoen, de lestijd van de dag en natuurlijk de mensen die voor mij op 
de mat staan! De lessen zijn geschikt voor jong en oud, en ook mannen komen naar mijn lessen ;-). 
Dat wat ik tegenkom op mijn eigen pad, probeer op een pure, open, humoristische en energieke 
manier te vertalen in mijn lessen.   
Met mij oefen je niet om te staan in een perfecte houding, maar eigenlijk om te kijken wat er is. Je 
hoeft zeker niet (!) lenig te zijn om yoga te beoefenen! Dus gewoon proberen! De mat is het 
oefenveld waar je af en toe je- zelf aardig tegen kan komen. Een “veilige” plek waar jij je mindset, 
dagconditie, fysieke beperkingen, gedrevenheid etc. kan bekijken, loslaten en doorgronden wat echt 
telt: aanwezig zijn in het hier en nu, that’s it ;-)!   
Reacties van mensen die mijn lessen volgen:   
“Na een yogales van Bea voel je je herboren en elke keer leer je weer iets nieuws, iets wat echt heel 
erg leuk is.” “Heerlijke yogales om lekker te bewegen en helemaal tot rust te komen”.“De lessen zijn 
verrassend en vernieuwend. Alle ledematen en spiertjes komen an beurt. Altijd een heerlijke les, die 
lichaam en geest verrijkt. Een mooie mix tussen in-en ontspanning”.   
“Na een yogales van Bea zijn al je spieren weer heerlijk soepel. Je hoofd is leeg en zelfs de volgende 
dag heb je energie voor 10. Als dit geen aanrader is....”.   
Ben jij benieuwd? Wil je kennis met de yoga en/of met mij maken? 
Meld je dan aan voor een GRATIS proefles  
Waar:  
Speelzaal in de W.J. Driessenschool  
Maandagen 19.30-20.45 uur met aansluitend een lekker kopje thee  
Graag per mail opgeven voor een proefles!  
mvg Bea vd Berg 
bea@funkeylife.nl 
www.funkeylife.nl       

 

Bericht uit de groepen. 
 

Groep 1-2. 
Het schoolthema is dieren en wij hebben het over kriebelbeestjes gehad zoals de slak ( met en 
zonder huisje), de mier, de mug, de libelle, de worm, het lieveheersbeestje etc. We hebben geleerd 
welke kriebelbeestjes er zijn, hoe ze heten en waar ze leven. Op het Digibord keken we naar een 
aflevering van Koekeloere over "Wat een gekriebel". Kinderen namen deze beestjes mee of we 
gingen ze zoeken. In de klas hebben we een wormenhotel gemaakt. Je kan daar prachtig de gangen 
van een worm in zien. 

 
 
 
We hebben levende en dode dieren bekeken met een vergrootglas en prentenboeken gelezen 
waarin deze dieren in voor kwamen. Ook hebben we verschillende liedjes geleerd o.a. over "Zusje 
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slak", haar ouders en broer zijn heel sloom, maar zij is heel snel, een liedje over "Mierendag" en één 
over "Schiet op dikke vlieg". 

         
Natuurlijk is er ook weer van alles geknutseld o.a. een tuintje met kriebelbeestjes zoals de slak, de 
worm etc. En we hebben n.a.v. het opzegversje "De moeder van een duizendpoot" een duizendpoot 
met wasco getekend met heeeeel veeeeel vuile sokjes. 

 
In de klas staat nu een ijskraam. Daarin worden lekkere ijsjes gemaakt en verkocht. Heerlijk! En 
PomPom is nu bij iedereen een keer te logeren geweest. Hij heeft zelfs nu 2 dagboeken en de 
kinderen vinden het heerlijk als de juf daaruit voorleest. 
Ook stond donderdag jl. de raket weer op 10, dus een beloning voor de hele groep. We gingen met 
z'n allen picknicken op het schoolplein tijdens het eten en drinken. Het was heel leuk en gezellig! 
We hebben ook afscheid genomen van juf Anouk. Zij is nu met zwangerschapsverlof en juf Carina 
valt tot de zomervakantie voor haar in. Juf Carina heel veel plezier met deze kanjers! 

Dit hebben we voor juf Anouk gemaakt als afscheidscadeau.  
 

 



 
Groep 3-4. 
Na een drukke periode van cito toetsen en de laatste methodetoetsen hebben de kinderen vandaag 
hun laatste rapport mee naar huis gekregen. Wat hebben ze hard gewerkt! We zijn enorm trots op 
ze! Ook zijn we momenteel bezig met het laatste thema van dit schooljaar, thema dieren. We 
hebben leuke dingen geknutseld en getekend. Zo hebben we geleerd wat geleedpotigen zijn en 
welke dieren er bij deze diersoort horen. De kinderen hebben allemaal een geleedpotige getekend. 
Hierbij hebben ze zelf een verhaaltje bedacht en uitgewerkt op de computer. Wat hebben ze dat 
goed gedaan! Voor een enkeling was het niet nieuw maar de meeste kinderen hebben voor het eerst 
kennis gemaakt met Microsoft, typen op de computer. Naast de geleedpotigen hebben we de 
haaiensoorten en de spinachtigen bekeken. We zijn in afwachting van aanstaande dinsdag, dan 
krijgen we bezoek van twee Europese Oehoes. We kijken hier enorm naar uit maar we vinden het 
ook best een beetje spannend! 

 
 

Groep 5-6. 
We zijn volop gestart met het thema: Dieren. De eerste week zijn we terug in de tijd gegaan en 
hebben we veel geleerd over dinosauriërs en andere prehistorische dieren. Wist u bijvoorbeeld dat 
er toen ook al haaien rond zwommen? In de tweede week hebben we over ongewervelde dieren 
geleerd. We hebben geleedpotigen nagetekend en een octopus getekend en geschilderd. Ook doen 
we spelletjes met allerlei dieren weetjes. Hierna komen nog andere dieren aanbod zoals vogels, 
reptielen, vissen en zoogdieren. 

     



 
 
Naast het thema van Alles-in-1 hebben we ook veel tijd besteed aan spelling. Dit doen we door 
dagelijks te oefenen in een coöperatieve werkvorm (samenwerkend leren). Het meester en 
juffenspel is op dit moment favoriet. De kinderen moeten hierbij niet alleen het woord goed spellen 
maar ook uitleggen welke spellingcategorie erbij hoort. Dit zorgt voor leerzame momenten en veel 
plezier. 

     

 
 
Groep 7-8. 
Maandag 18 juni hebben de kinderen een leuke programmeerles van de Josien de bibliotheek juf 
gehad. De kinderen moesten voorwerpen gebruiken om de stroom te geleiden. En moesten zelf een 
oplossing bedenken om de stroomkring rond te krijgen. Als ze dit hadden bedacht moesten ze een 
computerspel spelen en door middel van de verschillende voorwerpen het poppetje vooruit etc. 
laten lopen. Het was een leuke en leerzame les.  
De musical gaat goed. Vrijdag 6 juli moeten de kinderen de hele musical uit hun hoofd kennen en 
ook de liedjes. De scènes die ze nu al kennen en spelen gaan echt super goed! 
 

 

 

 

 

 

 


