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NIEUWSDRIES 
 

 

 

 

 

Woensdag 4 okt. Opening Kinderboekenweek. Ouders zijn welkom! Zie 

verderop in de Nieuwsdries. 

Donderdag  5 okt. Kinderen zijn vrij i.v.m. nationale onderwijsstaking. 

Maandag  16 okt. MR vergadering 

Donderdag 19 okt. Boekenmarkt 14:30-15:00 uur 

Vrijdag  20 okt. Groep 1 t/m 4 Heksenfeest in het bos. 10:30 – 12:00 uur. 

 Ouders krijgen hier nog informatie over. 

Vrijdag  20 okt. Nieuwsdries uit. 

Maandag   23 okt. Herfstvakantie 

Dinsdag   24 okt. Herfstvakantie 

Woensdag 25 okt. Herfstvakantie 

Donderdag 26 okt. Herfstvakantie 

Vrijdag 27 okt. Herfstvakantie 

 

        
 

 
Klassenassistente groep 5-6 
We zijn blij dat we deze week de nieuwe klassenassistente voor groep 5-6, Linda Haver, hebben 
kunnen verwelkomen. We wensen juf Linda veel plezier bij ons op school. 
 

Kinderboekenweek van 4 t/m 15 oktober. 
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “Gruwelijk eng.”! 
Iedereen is wel eens ergens bang voor (geweest). De één griezelt al bij een klein spinnetje, de ander 
griezelt pas na het kijken van een enge film. Sommigen worden niet bang van al die fantasie, maar 
die hebben dan bijvoorbeeld last van hoogtevrees. Er is dus heel veel waar je van kunt griezelen. Op 
de Driessenschool gaan wij dit schooljaar tot de herfstvakantie op verschillende manieren aan dit 
thema aandacht geven. 
Op 4 oktober openen we samen met alle kinderen op feestelijke wijze deze Kinderboekenweek.  
U bent daarbij ook van harte welkom op woensdag 4 oktober van 8.45 uur tot ongeveer 9.00 uur in 
de speelzaal van de school. 
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Boekenmarkt. 
 Op donderdag 19 oktober van 14:30 -15:00 uur is er een boekenmarkt op de W. J. Driessenschool. 
 Alle kinderen mogen deze dag kinderboeken meenemen, die ze op een kleedje mogen verkopen. 
Ook mogen ze  geld meenemen om boeken bij anderen te kopen. Het is de bedoeling dat u thuis de 
kinderboeken samen met uw kind al gaat prijzen. De prijzen van de boeken gaan tot 1 euro. Bij mooi 
weer zitten de kinderen buiten op hun kleedje en anders binnen in het speellokaal. Het is voor de 
kinderen van groep 1 t/m 4 erg prettig als deze middag begeleiding is van een ouder, broer of zus, 
etc. En natuurlijk vinden wij het heel leuk als u  langs komt om kinderboeken te kopen. U komt toch 
ook? 
 

Sparen voor gratis boeken voor school. U doet toch mee?? 
De Kinderboekenweek is een mooie aangelegenheid om het lezen bij kinderen te stimuleren, iets wat 
wij als school heel erg belangrijk vinden. 
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er door Bruna een scholenactie georganiseerd; “Sparen voor je 
schoolbieb.”  
Dit houdt in dat we met hulp van  u kunnen sparen voor gratis boeken voor de schoolbieb.  
 
Dit gaat als volgt te werk; 

 U, als ouder, koopt  tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Brunawinkel 
( Alvast een leuk cadeautje voor Sint of Kerst)  

 U levert de kassabon in op school bij juf Jetty of juf Anouk, de leerkrachten van groep 1-2. 

 De school verzamelt alle kassabonnen van 4 t/m 15 oktober 2017. 

 De verzamelde kassabonnen kunnen wij dan inleveren bij een Brunawinkel.  

 Voor 20% van het totaalbedrag mag de school dan kinderleesboeken uitzoeken in deze 
winkel. 

Wij hopen dat we veel bonnetjes in ontvangst mogen nemen! 
 

Wist u dat..... 
*…......leesmotivatie ook bevorderd wordt door over boeken te praten? 
*…......voorlezen leuk blijft, ook voor de wat oudere kinderen? 
*…......zwakke lezers meer leesplezier ervaren wanneer u alvast een bladzijde voorleest, zodat uw 
kind al een beetje in het verhaal zit. 
 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
De eerste weken na de grote vakantie zijn we in de groepen erg bezig geweest met normen en 
waarden. Normen zijn regels die gaan over hoe iemand zich dient te gedragen in een groep. Achter 
deze normen liggen waarden; datgene wat je belangrijk vindt, waar je voor kiest en wat je de moeite 
waard vindt. Ook met het team zijn we hierover met elkaar in gesprek. Het team van de 
Driessenschool vinden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid belangrijke waarden. Met elkaar 
zijn we bezig om vanuit deze waarden regels op te stellen die voor de hele school gelden.  



In de groepen zijn we bezig met verhalen, gesprekken, toneelstukjes en spelletjes om de kinderen  te 
leren wat waarden inhouden, zodat we deze in de dagelijkse praktijk telkens terug kunnen laten 
komen. 

 
Even voorstellen. 
Beste ouders en verzorgers van de Driessenschool,  
 
Nadat ik op de algemene informatieavond mezelf al aan veel ouders heb 
kunnen voorstellen, doe ik dat bij deze ook nog graag even in de 
“Nieuwsdries”. 
Mijn naam is Karen Bloemendaal, vanaf dit schooljaar werkzaam op de 
W.J. Driessenschool als Intern Begeleidster. In deze eerste weken heb ik 
de Driessenschool leren kennen als een school met een open en 
enthousiaste sfeer waarin de kinderen les krijgen van een zeer 
gemotiveerd team leerkrachten. Ook de kinderen die ik al gesproken 
heb zijn enthousiast, nieuwsgierig en betrokken … kortom … een fijne 
school om bij aan te mogen sluiten ! 
 
Voor ik, 5 jaar geleden mijn opleiding tot Intern Begeleider heb afgerond, heb ik ruim 15 jaar als 
leerkracht gewerkt op Heliomare, een Speciaal Onderwijsschool voor kinderen met een lichamelijke 
beperking. Mijn motivatie voor dat type onderwijs, het als een uitdaging zien om elk kind met zijn 
eigen talent te begeleiden in zijn cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling, neem ik mee in mijn 
werk als Intern Begeleider.  
 
Ik werk anderhalve dag per week op de Driessenschool (de ene week 1 dag en de andere week 2 
dagen) en ook nog 1 dag op de Vinckhuysenschool. Daarnaast geniet ik volop van ons gezin met 3 
kinderen en hou ik erg van sporten en lezen. 
 
Zoals ik op de informatieavond al vertelde, als IB’er ben ik veelal achter de schermen aan het werk op 
school. De meeste ouders zal ik vooral spreken in termen als “goedemorgen” en “fijne middag”, maar 
de deur staat altijd open om een keer binnen te stappen als u vragen heeft, of gewoon om even 
kennis te maken. Veelal zal woensdag mijn vaste werkdag zijn en dinsdag mijn wisseldag. 
 
Graag tot ziens op de Driessenschool, 
Karen Bloemendaal 
 

Bericht uit de groepen. 
Groep 1-2. 
 De kinderen van groep 1 en 2 maken al heel veel dingen mee. De afgelopen 2 weken hebben we 
gewerkt over de herfst. Hier hoorde het reuzenprentenboek "Ritseldans en notentaart" bij. We 
hebben o.a. verschillende spinnenwebben gemaakt van verf, klei, wasco en papier. Ook hebben we 
spulletjes en woorden gezocht met de letter ‘s’. Roel en Coen hadden kastanjes meegenomen en 
daarmee gingen wij tellen, begrippen als meer/minder/evenveel en wegen. Wat weegt er meer? 5 
kastanjes of 8 kastanjes? We hebben herfstverhalen voorgelezen en uitgediept en herfstliedjes 
gezongen, waarbij de kinderen dit ondersteunen met gebaren zoals “De spin wiedewin” en 
“Rikketikke regen”. Ook kwam er een pakketje binnen voor Pompom. Hij kreeg van zijn oma een jas, 
omdat het steeds kouder wordt. Herfst…... een leuk thema om aan te werken. 
 
 
 



Schoolreisje. 
Op 26 september zijn de groepen 1 t/m 4 op schoolreis geweest. We werden uitgezwaaid door 
mama’s en papa’s en toen gingen we naar het Dierenpark Van Blanckendaell. We hebben daar apen, 
kamelen, lama’s, uilen en nog veel meer dieren gezien. 

  
Ze hadden daar ook een speeltuintje en we werden weer naar de uitgang gebracht met een trein. 

  
Daarna gingen we naar de Holle Bolle Boom, eerst even lekker een patatje eten en limonade drinken. 

  
En daarna gingen we allemaal lekker spelen, zelfs Sven en juf Anouk durfden van de blauwe glijbaan 
af. Hieronder het bewijs! 



  

  

  

  
Het was een super gezellige dag en alle ouders die gereden en geholpen hebben heel erg bedankt! 
 

 



Groep 3-4. 
Een kleine update over groep 3 en 4 
 
Groep 3: Wat hebben de kinderen al veel geleerd! De letters worden niet alleen geoefend maar ook 
de plaats waar je de letter hoort in een woord. Is dat vooraan, in het midden of achteraan? Vandaag 
hebben we de eerste kern van de methode afgerond met onze eerste toets. Dat was toch wel even 
een beetje spannend! 
Daarnaast zijn ze ook druk met het leren schrijven van de letters, oef dat is wel erg moeilijk hoor... 
Muisstil, vol concentratie en met nog net geen zweet op de voorhoofden, worden de letters 
geschreven. Voor de afwisseling hebben ze geschreven in scheerschuim. Een lekkere dikke klodder 
op tafel en schrijven maar. Is de vorm niet goed? Gewoon uitwissen en nog een keer proberen. Het 
voelde erg vreemd en lekker en de klas rook daarna heerlijk fris! 
Bij het rekenen wordt veel geoefend met de telrij tot 20, de stippen op de dobbelsteen, en aantallen 
bepalen. Ook hier moet er natuurlijk geoefend op het correct schrijven van de cijfers. 
Maar wat is het een geweldig clubje, en wat kunnen ze hard (en vooral heel erg stil) werken! 
We zijn diep onder de indruk van deze toppers. 
 
 
Groep 4: Wat een verschil met groep 3...ineens moeten ze een heleboel in schriften opschrijven! Dat 
vergt toch wel wat oefening en geduld. De lijntjes zijn wat kleiner en ook moeten de cijfers bij het 
rekenen in hokjes worden geschreven. 
Ook groep 4 oefent mee met het methodisch schrijven (lees: aan elkaar schrijven). De kinderen 
wilden dit zelf erg graag leren dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. 
Ook krijgen ze spelling. Klinkers? Medeklinkers? wat een gekke woorden! Maar ze doen het pittig. 
Bij het rekenen maken ze sprongen van 10 op de getallen lijn, rekenen ze plus en min sommen uit 
over de 10 en maken ze sommen met geld. 
 
 
We doen in de klas veel samenwerkings opdrachten. Op deze manier kun je van elkaar leren maar 
leer je ook de andere kinderen uit de klas goed kennen. 
We zijn erg trots op alle leerlingen van groep 3 en 4 want ze gaan er goed tegenaan! 
 
  

Groep 5-6. 
In onze klas is het nooit saai. Inmiddels zitten we met rekenen in groep 5 alweer bij de tafel van 7 en 
komen er steeds meer keersommen in het rekenboek. Bij groep 6 zijn we bezig met de grote 
keersommen, dus ook daar is het prettig als je de tafels kent. Vermenigvuldigen en delen gaat dan 
een stuk sneller. Als de kinderen thuis extra oefenen is dat mooi meegenomen. Het hoeft niet achter 
de computer, tijdens de koffie of thee kan het spelenderwijs. Alle taalaspecten komen inmiddels  
ruim aan bod en daarbij krijgt spelling extra aandacht. We hebben ook de nieuwe schrijfschriftjes in 
gebruik. Tot nu toe heeft ieder kind heel erg zijn best gedaan om daarin op z’n mooist te schrijven. En 
hoofdletters horen erbij! Volgende week dinsdag gaan we oefenen met fietsen in een groep, tijdens 
het vak verkeer. We hebben besproken waar een goede fiets aan moet voldoen. Opgelet: Dinsdag 4 
oktober allemaal op de fiets naar school komen! Als je geen fiets hebt, kun je niet mee oefenen. Het 
is bijna Kinderboekenweek. Het thema is griezelen. Een week lang is er extra aandacht voor lezen, 
voorlezen en boekpromoties rond dit thema. Ieder kind mag haar of zijn favoriete voorleesboek 
meenemen en promoten. Het hoeft niet eens een griezelboek te zijn. Extra leuk is het als je tijdens 
die promotie een typetje kunt nadoen uit jouw boek. Hoe het verder in zijn werk gaat, hangt 
volgende week bij de deur van de klas. Maar nu eerst het schoolreisje! We hebben er zin in! Neem je 
beste humeur mee en onze dag kan niet meer stuk, want net als de jongens van de Kameleon gaan 
we op avontuur. 



 
 


