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Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag. Alle kinderen zijn vrij. 

Maandag 2 april Tweede Paasdag. Alle kinderen zijn vrij. 

Dinsdag  3 april Start thema "Bouwen" voor de hele school. 

Woensdag  4 april Groep 1-2 naar de boerderij. 

Donderdag  5 april MR vergadering 16:30. 

Donderdag  12 april Groep 3-4 naar de voorstelling “Foei”. 

Dinsdag  17 april Groep 8 IEP toets 

 

Woensdag  18 april Groep 8 IEP toets 

Vrijdag  20 april Koningsspelen voor de groepen 1 t/m 8, continurooster. 

Informatie volgt nog via digiduif. 

 

27 april t/m 13 mei Meivakantie. 

 

 

  Bericht van juf Anja. 
Beste ouders,  
 

Bericht van juf Anja. 
Beste ouders, 
Het heeft mij heel wat hoofdbrekens gekost, maar uiteindelijk heb ik toch moeten besluiten om voor 
het einde van het schooljaar mijn baan bij de W.J. Driessenschool op te zeggen. Ik heb al die tijd met 
veel plezier voor de klas gestaan en inmiddels heel wat meegemaakt in Grootschermer. Kinderen 
geven mij nog steeds energie en ook in de klas van dit schooljaar en met deze kinderen heb ik met 
plezier gewerkt. Ik wens iedereen veel geluk en wijsheid in goede gezondheid voor de toekomst en 
geef alle kinderen een dikke knuffel. Per 1 mei zal ik het stokje overdragen aan een nieuwe collega.   
Hartelijke groet,  
Anja van der Meulen - Schermer  

NIEUWS 

Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.driessenschool.nl/


          
                
Ouders bedankt 
Op woensdag 14 maart tijdens de studiedag werd het team van de Driessenschool verrast door de 
ouders met een lunch.  
Allemaal heel erg bedankt, want het was heerlijk! 
 

Aanwezigheid directie 
Op de Tweemaster in de Rijp start per 1 april een nieuwe directeur. Dit houdt in dat Marja haar 
waarnemende taak vanaf dat moment ophoudt.  Zij gaat de nieuwe directeur nog wel inwerken, 
maar zal over het algemeen vier dagen in de week aanwezig zijn op de Driessen. 
 

Eieren zoeken 

Op 1 april om 11.00 uur kunnen de kinderen van de basisschool weer 10 eieren zoeken die verstopt 
zijn. Deze activiteit wordt georganiseerd door de 5 mei vereniging. Je moet je melden in het Genot 
van Grootschermer. Kosten zijn 1 euro voor leden en 2,50 euro voor niet leden. 
 

Basketbal  
Woensdag 21 maart deden de groepen 6,7 en 8 mee met het basketbaltoernooi in de sporthal in de 
Rijp. De toppers zijn als volgt geëindigd: groep 8 is als derde in hun poule geëindigd. Groep 6/7 
haalde de kwart finale, maar deze hebben zij helaas verloren en eindigde ook als derde. Het was vaak 
heel spannend! 
 

   
 
De kinderen waren heel enthousiast en deden goed hun best. De ouders hebben goed 
aangemoedigd!  
Bij deze willen we de ouders die gereden en aangemoedigd hebben hartelijk bedanken. 
 



"Alles-in 1" 
Donderdag 29 maart hebben we het thema "Nederland" afgerond. De afgelopen weken hebben de 
kinderen van groep 4 t/m 8 hard gewerkt aan dit thema en er zijn een aantal hele leuke excursies 
geweest.  
Dinsdagmiddag 3 april starten we met het thema 'Bouwen" voor de groepen 1 t/m 8. We hebben 
weer een leuke startactiviteit bedacht om de kinderen te motiveren en te enthousiasmeren voor dit 
thema. 
 

 
 
 
HVO, Ouderbericht maart 2018.  

Berichtje van de HVO-juf  Edith,    (HVO =Humanistisch Vormings-Onderwijs)  

En zo is het, na een late kougolf en een lange griepgolf, toch weer lente! We hebben het sinds 
de  kerstvakantie in onze HVO-lessen onder andere gehad over goede voornemens, vooroordelen, 
Valentijnskaarten, en je familie in een stamboom (of een ander handig schema).   

Vorige week waren de gemeenteraadsverkiezingen. Begin maart heb ik de leerlingen gevraagd een 
verkiezingsposter te maken met belangrijke punten voor Grootschermer. Waar zouden de 
raadsleden aan kunnen denken, om het in Grootschermer nog leuker en beter te maken? Vooral 
groep 5/6 was heel enthousiast. Er kwamen zulke interessante en goed doordachte tips voor de 
nieuwe gemeenteraad uit, dat we meteen besloten om een mailtje naar alle 14 fracties van de 
kieslijst Gemeente Alkmaar te sturen. Ik heb van de ontworpen posters een paar duidelijke 
tekeningen uitgezocht, en er een korte toelichting bijgeschreven. Binnen 2 dagen kwam er van 8 
fracties hele aardige antwoordmail  terug. U kunt deze mails lezen bij de deur van groep 5/6. 

Eitje tik 

   



Vanmorgen was de prijsuitreiking van het mooiste versierde ei van je groep. De kinderen hadden 
weer heel goed hun best gedaan.  De prijswinnaars waren: Stijn gr. 8, Anna gr. 7, Minne gr. 6, Sem gr. 
5, Ysze gr 4, Emma gr 3, Antoinette gr. 2 en Loek gr. 1. Allemaal van Harte Gefeliciteerd. Daarna was 
de finale van eitje tik. Op de derde plaats eindigde Antoinette, de tweede plaats was voor Simon en 
Emma won de wedstrijd en werd de koning(in) van de Driessenschool.  
 

Sport- en speldag 20 april. 
Op vrijdag 20 april organiseren we samen met de Overhael en Michaëlschool de jaarlijkse 
Koningsspelen/ sportdag. De ouders krijgen nog via de digiduif informatie over de organisatie van de 
dag. De kinderen van groep 1-2 zijn om 12:00 uur uit en de kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een 
continurooster tot 14:15 uur. 
 
Bericht uit de groepen. 
Groep 1-2. 
Deze maand stond in het teken van de lente. We zijn eerst de lentebloemen gaan bekijken. Hoe zien 
ze er uit, hoe ruiken ze, welke kleur hebben ze en natuurlijk hebben we de moeilijke namen geleerd 
zoals: hyacint, narcis, blauw druifje en tulp. Een tulp werd elke dag gemeten en hij groeide elke dag 
wel een stukje. De kinderen verbaasden zich daarover. Ook hebben we tuinkers gezaaid. Lekker voor 
op een eitje. 

 
 
En in de klas hebben we een bloemenwinkel gemaakt. Daarna maakten we de overstap naar de 
dieren die op de boerderij in de lente worden geboren. We leerden hoe de dieren heten als ze jong 
zijn. In de klas kwam ook een knuffel kip en we gingen elke morgen tellen hoeveel eieren ze had 
gelegd. Daar maakten wij een staafdiagram van en leerden ook de begrippen: meer, minder, 
evenveel, hoeveel meer, hoeveel minder etc. De kinderen uit groep 1 gingen eieren seriëren van 
klein naar groot en tulpen van kort naar lang. 
Omdat er verkiezingen waren gingen wij ook stemmen, want de knuffel kip en de bloemenwinkel 
moesten nog een naam krijgen. Het woord democratie vonden we wel heeeeel moeilijk en grappig 
om uit te spreken en daar moesten wij erg om lachen. Uiteindelijk ging de knuffel kip, kip Elles heten 
en kreeg de bloemenwinkel PomPom als naam. 



 
Als afsluiting gaan we woensdag 4 april de lammetjes bekijken op de boerderij van de vader van Saar.  

 
Groep 3-4. 
 

 
 
Juf Josien van de bieb las in de klas een prentenboek voor en naar aanleiding van haar  verhaal deed 
ze een taalcircuit  met groep 3. Memory, woordtwister en woordzoeker kwamen aan bod. Kinderen 
vonden het erg leuk en deden enthousiast mee. Weer eens een andere manier om met woorden 
bezig te zijn. 
 
Spreekbeurt 
We zijn begonnen met de spreekbeurten. Het is toch wel heel spannend als de hele klas naar je kijkt 
en luistert! Ysze mocht het spits afbijten en zette een goed voorbeeld neer voor de anderen. We zien 
prachtige PowerPoint presentaties voorbij komen en veel kinderen nemen mooie spullen mee om te 
laten zien.  
Aan het eind mag de spreker 2 vragen stellen naar aanleiding van de spreekbeurt en deze worden 
goed beantwoord. Dit laat zien dat de betrokkenheid van de klas groot is. Heel leuk om te zien! 



 

Groep 5-6. 
Weer een maand met veel wisselingen en veranderingen. Petje af voor de kinderen in deze groepen. 
We werken hard aan alle vakken, elke dag opnieuw. Bewust werken heeft momenteel extra de 
aandacht: weet wat je doet en waarom je het doet. Behalve de spelling, krijgen ook de andere 
taalonderdelen volop aandacht. In groep 6 zijn we druk bezig met de werkwoordspelling in de 
verleden tijd, terwijl groep 5 net begint aan de wij vorm en de ik vorm van een werkwoord in de 
tegenwoordige tijd. De extra computers zijn een leuke aanvulling. Zo kunnen de kinderen 
gemakkelijker samenwerken om informatie op te zoeken, die ze bijvoorbeeld kunnen presenteren 
aan de klas. Op deze manier hebben we een rondje Nederland gedaan. Het basketbaltoernooi is 
achter de rug. De groepen 6 t/m 8 hebben zich fantastisch geweerd. Afgelopen maandag hebben we 
het thema Nederland afgesloten met een waanzinnig uitstapje naar "This is Holland". Tijdens de 
evaluatie vonden de meeste kinderen de storm op zee het spectaculairste. Nogmaals een hartelijk 
dank voor de ouders die ons hebben willen rijden. De eerste boekbesprekingen en spreekbeurten zijn 
geweest. We kijken uit naar al die nog komen gaan. U mag uw kind altijd een beetje helpen hiermee. 
En dan is het al weer bijna Pasen. Wij wensen u allemaal een gezellig paasfeest.  
 
Groep 7-8. 
Groep 7/8 hebben de musical gekozen. Op donderdag 23 maart hebben zij het boekje gekregen. Het 
is de bedoeling dat ze deze lezen en uiterlijk donderdag 29 maart moesten ze een briefje inleveren 
met hun 4 favoriete rollen. Toen alle briefjes zijn ingeleverd werden de rollen verdeeld. Als kinderen 
dezelfde rollen wilden, dan werden deze verloot. Vanaf nu zal wekelijks met de kinderen worden 
afgesproken wat ze moeten voorbereiden.  
 
Op vrijdag 16 maart kwam er een gastspreker langs, meneer Degen. Hij kwam zijn verhaal over de 
Tweede Wereldoorlog vertellen. Het was een indrukwekkend verhaal.  
In de klas hebben we de lessen 
gevolgd van de week van het geld. De 
kinderen hebben vijf lessen gehad. De 
thema’s waren: de wereld van het 
geld, sparen en vooruitkijken, zelf geld 
verdienen, verzekeren, feestdagen en 
echt of nep? Iedere dag hebben we 
een thema behandeld door middel 
van een werkblad. Dit werkblad werd 
zelfstandig gemaakt en daarna 
besproken. Na de laatste les kregen ze 
ook nog een diploma voor het 
deelnemen.  

Verder was het de week van de lentekriebels. Hierbij krijgen de leerlingen lessen over weerbaarheid, 
relaties en seksualiteit. We proberen iedere dag een les te doen, maar soms komen we daar niet aan 
toe. We zullen dus iets langer nodig hebben dan een week.  



Op maandag 26 maart zijn de groepen 5 t/m 8 
naar This is Holland geweest. Het was een 
fantastische vlucht! 

 

Maandag 26 maart hebben de 
groepen 7 en 8 hard aan hun ei 
gewerkt. Er zijn weer prachtige 
creaties gemaakt en de klas 
was heerlijk rustig aan het 
knutselen. Wat een fijn clubje! 

       

 

 

  

 

 

 


