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NIEUWSDRIES 
 

 

 

   

Maandag 22 okt. t/m 

26 okt. 

Herfstvakantie 

Dinsdag  30 okt. Start nieuw thema; Prehistorie, Grieken en Romeinen. 

Dinsdag 30 okt. 14.30 uur; teamvergadering met inbreng van ouders! 

Dinsdag 30 okt.  Groep 7-8, gastles “Schaatsen voor water”. 

Donderdag 1 nov. 19.30 uur; algemene ouderavond. 

Vrijdag  2 nov.  Groep 3 t/m 8 naar Archeon. 

Maandag  5 nov.  Groep 1-2 naar voorstelling “DRIE” in de Vest 

Donderdag  8 nov. Groep 7-8, voorlichting “Alcohol en drugs”. 

Donderdag 8 nov. MR vergadering 

Maandag 12 nov. t/m 

16 nov. 

Oudergesprekken. 

Zaterdag 17 nov. Sinterklaas komt in Nederland aan. 

Dinsdag 13 nov. Groep 7-8, “Schaatsen voor water”.  

Dinsdag  20 nov. 14.15 uur Leerlingenraad 

Vrijdag  23 nov. Nieuwsdries komt uit. 

   

 

 
 

 

Dinsdag 30 oktober; vergadering over nieuw logo. Ouders 
zijn welkom! 
De Driessenschool is volop in beweging.  Er is verandering geweest in het team, we hebben nieuw 
meubilair aangeschaft, werken met meerdere nieuwe methodes en dit jaar staat het gebouw er 50 
jaar.  
Om alle vernieuwingen te onderstrepen, willen we dit jaar graag een nieuw logo gaan invoeren. 
Tijdens de vergadering van 30 oktober gaan we hierover brainstormen.  
Om het logo zo levendig mogelijk te maken voor team, kinderen en ouders willen we ook u 
uitnodigen om input te leveren.  
U bent daarom van harte welkom op dinsdag 30 oktober om 14.30 uur tijdens de teamvergadering. 
Graag even aanmelden bij juf Marja. 
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1 november; algemene ouderavond. 
Graag nodigen wij u uit voor een algemene ouderavond op donderdag 1 november om 19.30 uur. 
Op deze avond zullen de leerkrachten u kennis laten maken met de methodes waarmee we werken. 
Zo krijgt u o.a. uitleg over PBS, Alles-in- 1, Snappet en het werken met weekkaarten. 
Wij vertrouwen op een grote opkomst! 

 

Oortelefoontjes. 
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de tablets van Snappet hebben alle kinderen van groep 4 
t/m 8 hun eigen oor telefoontjes gekregen. We vinden dit hygiënischer en we vertrouwen erop dat 
de kinderen zo zuiniger met het telefoontje omgaan.  Mocht het telefoontje onverhoopt toch 
kapotgaan, dan verwachten wij dat de kinderen een oor telefoontje van thuis meenemen. 
 

 

 

 

Oproep 
Heeft u nog onderbroekjes en/of broeken ( maat 104 t/m 116) over voor groep 1-2? Alvast bedankt! 
Ook zouden wij graag een stukje kippengaas willen hebben waarmee we na de herfstvakantie een 
vulkaan kunnen maken. Wie heeft dit voor ons? 
 

Bibliotheek? 
In de vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd of er ouders zijn die voor ons 1 x in de 6 weken naar de 
bibliotheek zouden willen gaan om daar boeken te halen voor op school. Misschien is het aan uw 
aandacht ontsnapt of heeft u er niet meer aan gedacht, maar tot op heden heeft niemand zich nog 
aangemeld. Is er iemand die deze taak 1 x in de 6 weken op zich zou willen nemen? Wij en de 
kinderen zouden er erg blij mee zijn. 
 



 
 

Nieuws uit de groepen 
Groep 1-2. 
In groep 1-2 hebben we de afgelopen weken gewerkt aan het thema van de Kinderboekenweek: 
vriendschap. We hebben verschillende verhaaltjes gelezen over Jip en Janneke en over Grote Beer en 
kleine Bever ‘vrienden voor altijd”. De kinderen hebben de letter “j” geleerd van juf, Jip en Janneke, 
wat tevens ook een liedje is op de melodie van: Zeg ken jij de Mosselman? We werden verrast door 
de oma van Liam. Zij had Jip en Janneke voor ons gehaakt. Oma van Liam heel erg bedankt! 
  

 
  
Ook hebben we de letter “b” geleerd van boek, beer en Benjamin. We hebben gepraat over welke 
boeken er bestaan?  Beer houdt van dikke boeken zonder plaatjes en Bever houdt van 
prentenboeken met mooie tekeningen. Er zijn tekeningen gemaakt met de titel: mijn vriend(en) en 
ik. Met schrijfdans hebben we met wasco  beren getekend en er zijn mooie beren geknutseld.  

Afgelopen donderdag hebben we, voor het uitstapje in Schoorl, paddenstoel cakejes gebakken. 



Groep 3-4. 
De eerste periode van het schooljaar is alweer voorbij. Wat hebben we al veel met elkaar gedaan en 
wat hebben we al veel geleerd! Groep 3 heeft al veel letters leren schrijven en veel woordjes leren 
lezen. Ook het rekenen gaat ontzettend goed, zo hebben ze al geleerd om cijfers te koppelen aan een 
aantal en aan een plaatje. Ook hebben ze geleerd hoe een getallenlijn eruitziet. Groep 4 heeft kennis 
gemaakt met Snappet. We moesten er een beetje aan wennen, maar nu gaat het ontzettend goed! 
Ook heeft groep 4 kennis gemaakt met Taal op maat, waarbij ze moeten werken in een lesboek, een 
werkboek en een schrift. Ook begrijpend lezen staat vanaf groep 4 op het programma. Ze werken 
allemaal heel serieus en heel hard, kanjers! Met “Alles-in-1" hebben we veel geknutseld. Zo hebben 
we Afrikaanse dieren geschilderd, Chinese hoedjes geknutseld, Chinese tekens geschreven met Oost 
Indische inkt, Chinese waaiers en kijkdozen gemaakt. Vandaag hebben we het thema afgesloten met 
een inloopmiddag; alle groepen namen een kijkje bij elkaar. Het was een gezellige middag. Fijne 
herfstvakantie allemaal!  
 

                                  
Chinese hoedjes maken                                        Mikado spelen 

 

Groep 5-6 
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema Afrika/Azië. 
We hebben geleerd over de verschillende landschappen en leefgewoontes van deze landen. We 
hebben tekeningen van de Afrikaanse savanne en moskeeën uit Marokko gemaakt. Ook hebben we 
Chinese lampionnen geknutseld in de kleuren die staan voor geluk. Daarnaast hebben we 
ook geknutseld met herfstmaterialen. Al hoewel we door het weer toch weinig het gevoel kregen dat 

het herfst is. We hebben zelfs nog twee keer buiten kunnen gymmen, heerlijk! Van kastanjes en zelfs 
maiskolven hebben de kinderen erg leuke dingen gemaakt. Na de herfstvakantie staat het volgende 
knutselproject al weer klaar: de lampionnen. Hiervoor heeft ieder kind een melkpak (1 liter) nodig, 
wilt u die na de vakantie meegeven? 



       

Groep 7-8 
Groep 7 en 8 zijn naar HVC geweest. Eerst kregen de kinderen een presentatie over de 
vuilverbranding en daarna kregen we een rondleiding. Het was erg leerzaam, leuk en soms rook het 

wat minder 😉.  
 
Verder zijn we naar het PET- event geweest, ook dit was erg leerzaam. De leerlingen konden 
verschillende technische kleine workshops volgen. De ochtend vloog voorbij. Veel leuke en leerzame 
activiteiten, maar te weinig tijd om ze allemaal te doen. Voor herhaling vatbaar.  
 
De leerlingen werken sinds kort met een weekkaart en dat doen ze erg goed. Ze moeten hun 
weektaken leren plannen. Er staan dingen op die ze moeten doen, die ze mogen doen en dingen die 
speciaal voor hen erop staan. De leerlingen mogen zelf met ideeën komen voor het kopje 'speciaal 
voor mij'. Zo heeft een leerling gekozen voor handgebaren, zij moest haar naam aan het eind van de 
week kunnen laten zien met handgebaren.  Een andere leerling wilde Zuid- Afrikaans leren, zij heeft 
die week woordjes geoefend en deze werden aan het eind van de week gevraagd. Veel kinderen 
wilden Spaans of Frans en dat doen ze via Squla. Harde werkers! 

 


