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NIEUWSDRIES
Vrijdag

20 juli

"Uitglijden" van groep 8 om 11.30 uur

Vrijdag

20 juli

Laatste schooldag. Start zomervakantie om
12.00 uur

Vrijdag

Zomervakantie

Maandag

20 juli t/m 2
september
3 september

Maandag

3 september

Maandag
Dinsdag

10 september
11 september

12.30 uur ballonnen oplaten en aansluitend
spelletjesmiddag vanwege de kermis.
Start project gr 3 t/m 8, Afrika - Azië
Informatieavond.

Dinsdag
Dinsdag
Woensdag

18 september
18 september
17 september

Schoolreisje groep 1 t/m 4
Schoolreisje groep 5/6
Groep 7/8 gaat op kamp.

Dinsdag

25 september

Leerlingenraad.

Woensdag

26 september

Studiedag. De kinderen zijn vrij.

Vrijdag

28 september

De Nieuwsdries komt uit.

Eerste schooldag. De school start om 8.30
uur. Deur is open om 8.20 uur.

Veilig op het plein na schooltijd.

Als de Driessenschool uitgegaan is, komen veel kinderen in de loop van de middag en ook 's avonds
weer terug om op het schoolplein te spelen. Dat is fijn! De kinderen kunnen hier nog wat voetballen,
op het klimtoestel spelen of andere spelletjes doen. Echter we hebben ook gemerkt dat de kinderen
soms op het dak klimmen om er bijv. een bal af te halen. Ook klimmen ze op wel op het dak van het

schuurtje en het trafohuisje. Eén en ander is niet zonder gevaar. Zo gebruiken mensen die bij ons het
dak op moeten voor werkzaamheden altijd de voorgeschreven valbescherming en op het trafohuisje
zelf staat met bordjes aangegeven dat er gevaar is voor hoogspanning. Dit zijn dus geen
speelplekken!
Daar dit voornamelijk voorkomt in de late namiddag en de avonduren hebben wij als school hier
weinig zicht op. Wij willen u daarom vragen of u dit zelf voor uw kind in de gaten wilt houden.

Marja 40 jaar in het onderwijs.
Het is 24 juli 40 jaar geleden dat Marja als juf in het onderwijs gestapt is. En daar hebben we
vanmorgen even bij stil gestaan. Ze is in het zonnetje gezet door de kinderen, de ouders, haar team
en het bestuur. We hopen dat Marja nog vele jaren met hart en ziel in het onderwijs blijft werken en
onze directeur blijft. Gefeliciteerd Marja!

Formulier toestemming publiceren foto’s.
Hebben we al toestemming om foto’s te plaatsen van uw kind? Of toch niet? Laat het ons even
weten! Wij hebben nog niet van alle kinderen het formulier teruggekregen over de Wet op de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met daarop toestemming per onderdeel om te
publiceren of niet. Wilt u hier nog aan denken en het formulier inleveren bij de juf of meester? Dan
kunnen wij daar rekening mee houden. U kunt op school altijd nog een formulier opvragen.

Zwerfboeken.
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het opzetten van een Zwerfboekenstation.
Gelukkig hebben we al wat boeken binnen, maar dit mag best nog wat meer zijn. Wilt u daarom

kijken of u nog kinderboeken heeft die u aan het zwerfboekensysteem wilt geven? U kunt ze kwijt in
de doos in de hal.

Lianne.
Na 25 jaar trouwe dienst als overblijfjuf hebben we afscheid genomen van juf Lianne. De kinderen
die dit jaar veel bij haar hebben gegeten, hebben een mooi schilderij gemaakt en dit hebben we haar
overhandigd.
Heel veel kinderen uit Grootschermer hebben in deze 25 jaar tussen de middag bij haar geluncht.
Juf Lianne had altijd een luisterend oor voor de kinderen en wist even een rustmomentje tussen de
middag voor de kinderen te creëren. Wij zijn haar heel dankbaar en wensen haar veel plezier toe
met de tijd die nu vrijkomt voor haar.

DANK JE WEL LIANNE!!!!!

Ouderportaal en schoolapp.
Heel fijn dat al zoveel ouders zich hebben aangemeld voor het ouderportaal en de schoolapp. Heeft
u al gemerkt hoe snel u informatie krijgt over wat de groepen aan het doen zijn?
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, doe dit dan zo snel mogelijk. Na de vakantie stoppen we
met de berichtgeving via de digiduif. Mocht u de handleiding kwijt zijn geraakt, dan kunt u die
ophalen bij de directie.

Afsluiting Alles-in-1 "dieren".
Als afsluiting van Alles-in-1 het thema "dieren" zijn we als uitje gezellig met de hele school naar
Landgoed Hoenderdaell geweest. We hebben het voeren van de tijgers en een roofvogelshow
gezien.

Ouders bedankt voor het rijden en begeleiden van de groepjes.

Ouders bedankt!
Het einde van het schooljaar nadert. Hoog tijd om jullie, ouders van de Driessenschool, te bedanken
voor de hulp en inzet voor onze school: structureel of eenmalig, in kleine of in grote vorm, zichtbaar
en minder zichtbaar. Wij willen u benadrukken dat veel activiteiten niet door zouden kunnen gaan
zonder uw hulp.

Bedankt allemaal!
Uw hulp wordt enorm gewaardeerd!

Vakantierooster en studiedagen.
Hieronder het vakantierooster en de studiedagen voor het schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

22-10-18
24-12-18
18-02-19
22-04-19
30-05-19
07-06-19
15-07-19

26-10-18
04-01-19
22-02-19
03-05-19
31-05-19
10-06-19
23-08-19

De studiedagen zijn op; woensdag 26 september en donderdag 13 juni. De kinderen zijn dan de hele
dag vrij. Op donderdag 17 januari en dinsdag 7 mei is er een studiemiddag. De kinderen zijn dan
vanaf 12.00 uur vrij.
Het vakantierooster en de studiedagen vindt u ook terug in de jaarkalender op de website.

Continurooster.
In het nieuwe schooljaar gaan we van start met het continurooster. Het zal even wennen zijn, want
we starten dan een kwartier eerder, namelijk om 8.30 uur.
Het speelkwartier in de ochtend is op de gebruikelijke tijd;
Buitenspelen groep 1-2; vanaf ongeveer 11.00 uur
Speelkwartier groep 3-4; ma t/m vr: 10.15 - 10.30 uur
Speelkwartier groep 5-8; ma t/m vr: 10.00 - 10.15 uur
In deze pauze zijn de leerkrachten met de kinderen buiten.
Tijdens de lunch komen de kinderen van groep 1 t/m 4 bij elkaar en ook de kinderen van groep 5 t/m
8 komen bij elkaar
Lunch pauze groep 1 t/m 4; 12.15 - 12.30 uur
Buitenspelen groep 1 t/m 4; 12.30 - 12.45 uur
Lunchpauze groep 5 t/m 8; 12.00 - 12.15 uur
Buitenspelen groep 5 t/m 8; 12.15 - 12.30 uur
Tijdens de lunchpauze eet 1 leerkracht samen met de kinderen. De andere leerkracht heeft dan een
kwartiertje pauze. Tijdens het buitenspelen gaat de leerkracht die pauze heeft gehad met de
kinderen naar buiten. De andere leerkracht heeft dan even pauze.

Groep

Maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

1 t/ m 4

Eten met Sofie

Eten met Jetty

Eten met Jetty

Spelen met Brigitte

Spelen met Sofie

Eten met
Anouk/ Aafke
Spelen met
Jetty

5 t/m 8

Eten met Laura
Spelen met
Charlotte

Eten met
Charlotte
Spelen met Laura

Eten met Laura
Spelen met
Charlotte

Spelen met
Anouk/ Aafke
Eten met
Charlotte
Spelen met Laura.

Het lunchen gebeurt in het lokaal van de leerkracht die met de kinderen eet.
We hanteren de regel;

We blijven aan tafel zitten en eten rustig ons eten en drinken op.
Voor in de ochtend mogen de kinderen een tussendoortje meenemen. Dit kan iets te drinken zijn
met een koekje of een stukje fruit.
Ook nemen de kinderen zelf een lunchpakketje mee naar school; Een paar boterhammen, een
stukje fruit en een beker/pakje drinken. Zorgt u ervoor dat dit aangepast is aan wat uw kind op kan?
De leerkrachten zijn niet verantwoordelijk of de lunch in zijn geheel opgegeten is.
Wilt u er ook voor zorg dragen dat het tussendoortje apart van het lunchpakket wordt gehouden?
Wij zouden het zeer waarderen wanneer uw kind geen snoep mee krijgt naar school!

Gymrooster.
Het gymrooster in het komende schooljaar;
Maandag; materiaal les;
Groep 5 t/m 8 van 12.30 uur tot 13.30 uur.
Groep 3/ 4 van 13.30 uur tot 14.15 uur.
Juf Sofie loopt met de kinderen naar de gymzaal. U kunt uw kind daar om 14.15 uur ophalen.
Vrijdag; spelles;
Groep 5/6 van 12.30 uur tot 13.25 uur
Groep 7/8 van 13.25 uur tot 14.15 uur.
Groep 3/4 heeft op vrijdag een spelles in het speellokaal.
Voor de gymles gelden de volgende regels;
• Kinderen dragen correcte gymkleding en schone schoenen, die uit hygiënisch oogpunt alleen
binnen gedragen mogen worden.
• Kinderen mogen tijdens de gymlessen geen sieraden dragen.
• De gymtassen en gymkleding graag voorzien van de naam van uw kind.

Alles-in-1.
Ook volgend schooljaar werken we in de middag met thema's.
De thema's voor volgend jaar zijn;
10 september t/m 19 oktober; Afrika-Azië.
29 oktober t/m 30 november ; Prehistorie Grieken en Romeinen
7 januari t/m 15 februari; Verkeer en vervoer.
25 februari t/m 19 april; Planten
6 mei t/m 21 juni; Kunst.
De kleuters doen niet met alle thema's mee. Sommige thema's sluiten niet aan bij hun
belevingswereld. Zo wordt bij de kleuters bijv. tijdens het Afrika – Azië thema gewerkt aan ; Een
nieuw schooljaar; dat doen we zo, kamperen en erop uit.
In het nieuwe schooljaar zullen we u regelmatig blijven informeren over de thema's.

Waar gaan de kinderen van de Driessenschool naar toe?
Gisteren hebben we afscheid genomen van onze kinderen uit groep 8. De kinderen gaan naar het
volgende soort vervolgonderwijs;
2018
VMBO Basis LWOO

0

VMBO Basis

0

VMBO kader

1

Mavo (TL)

1

Mavo/ Havo

0

Havo

3

Havo/ VWO

1

VWO

3

Leandra, Casper, Thomas, Sarah,
Sanne, Bobby, Femke, Stijn, Jordy
Tot ziens, succes en heel veel plezier op jullie
volgende school!

Bericht uit de groepen.
Groep 1-2.
In de laatste maand van het schooljaar zijn we in groep 1-2 eerst nog 2 weken bezig geweest met het
thema “dieren”.

Er kwamen uilen op school en met de hele school gingen we als afsluiting naar landgoed
Hoenderdaell. Het was super gezellig en alle ouders bedankt voor het rijden en begeleiden jullie
waren top! Het eindfeest was ook helemaal geweldig. Spelletjes doen en een vossenjacht. Sommige
kinderen dachten dat we echt een vos moesten zoeken in de bosjes ;)
De laatste 2 weken hebben we een klein projectje gedaan namelijk “einde van het schooljaar” n.a.v.
het prentenboekverhaal “Hoe moet het nu met kikker en muis?”

In het verhaal wordt het probleem besproken van 2 kinderen die naar een volgende groep gaan.
Sommige kinderen vinden het wel spannend en daarom is groep 2 op maandagmiddag gaan kijken in
groep 3 bij juf Sofie. Ze kwamen enthousiast terug en zijn er nu ook allemaal klaar voor. De klas is
woensdagavond weer lekker schoongemaakt door een aantal moeders. Heel erg bedankt!
De groeiboeken krijgen de kinderen van groep 2 nu ook mee naar huis en mogen deze thuis houden.
Een leuke herinnering voor later! Het jaar is omgevlogen, een heel leuk jaar!!! Allemaal een fijne
zomervakantie en tot maandag 3 september.

Groep 3-4.
De laatste weken heb ik op donderdag en vrijdag in groep 3/4 mogen invallen voor juf Anouk.
Voor mij was het heel leuk om te zien hoe alle jongens en meisjes gegroeid waren en hoe zij zich
ontwikkeld hebben. In de groep is heel hard gewerkt en iedereen heeft zijn best gedaan. Zo aan het
eind van het schooljaar heb ik heel goed kunnen zien hoe goed de kinderen met elkaar omgaan,
elkaar overal bij betrekken en heerlijk kunnen samenspelen. Ook spelen op het oude voetbalveld
ging feilloos doordat de kinderen zich hielden aan de afspraken. Kortom een heel gezellige groep die
overal voor in is. Allemaal een heel fijne vakantie gewenst en voor volgend schooljaar veel plezier en
succes!!

juf Trudi

Groep 5-6.

Het thema 'Dieren' is inmiddels afgerond. De kinderen hebben hier met veel plezier aan gewerkt.
Naast een bezoek van 2 uilen zijn we ook naar Hoenderdaell geweest om verschillende dieren te
bekijken. Het was een zeer geslaagde dag. In de klas zijn de kinderen bezig geweest met onder
andere posters over de haai en tekeningen van uilen en vissen. Naast Alles-in-1 hebben we de
afgelopen weken ook hard gewerkt aan begrijpend lezen. Hiervoor waren de kinderen ingedeeld in
groepen, zodat ze actief moesten lezen, belangrijke dingen moesten onderstrepen en konden
discussiëren. Zo hebben ze bijvoorbeeld alinea's leren samenvatten en kunnen ze al beter
verwijswoorden herkennen. Om het nog even bij lezen te houden, van de vader van Steven kreeg ik
de volgende link toegestuurd: https://www.zwijsen.nl/inspiratie/leesluikjes-een-zomerseadventskalender-voor-je-kind. Op deze site vindt je een lees-adventskalender met elke dag een
leuke online leesactiviteit. Een aanrader voor in de vakantie!
Een hele fijne vakantie toegewenst en tot volgend schooljaar.
Groetjes Charlotte

Berichtje van de HVO-juf
De afkorting HVO staat voor Humanistisch Vormings-Onderwijs. De leerlingen van groep 5 t/m 8
hebben aan het eind van dit schooljaar hun HVO-map al mee naar huis mogen nemen. Al bladerend
in de map hebben leerlingen afgelopen week zelf al verschil gezien in ‘hoe je in het leven staat’ ten
opzichte van het begin van het schooljaar. Vorige week kregen ze bijvoorbeeld het ‘wensblad’ terug
dat we in januari 2018 hebben ingevuld, met plannen en goede voornemens. Zo kunnen we
halverwege eens kijken hoe het ermee staat. Zijn die wensen en plannen uitgekomen, bijgesteld,
aangepast, vergeten?
Misschien dat u de map die mee naar huis komt nog gaat bekijken. Aan de binnenzijde ervan staat
wat korte informatie over de les, en er is een website http://www.hvoprimair.nl/ waar nog meer te
vinden is. In de tijd die ik op woensdag met de groepen werk let ik niet op de taal- en spelfouten. De
werkbladen in de map zijn deel van een les waarin veel besproken en toegelicht wordt. Ik let bij
samenwerking op het elkaar corrigeren en de manier waarop. Een “haha, je schrijft het fout!” is voor
mij aanleiding tot een gesprekje over verschil in talent en kwaliteit, en kan zoals voorbeeld dienen
tot ‘respectvol omgaan met elkaar’. En een kleine tekening kan net zoveel ‘betekenen’ als een
foutloos opstel.
Met groep 7/8 hebben we de laatste weken gedacht en gewerkt aan een handig boekje voor
brugklassers. Op die leeftijd heb je meerdere nieuwe vaardigheden nodig; taakplanning, probleem

oplossen, omgaan met verschillende leerkrachten, persoonlijke hygiëne, huishoudelijke
basiskennis… En dat je dingen dan als groep met humor kunt relativeren en opschrijven getuigt
volgens mij van gezonde veerkracht.
Na de zomervakantie mag ik de leerlingen van groep 5/6 en 7/8 op de Driessenschool in de nieuwe
samenstellingen weer lesgeven. Ik zal straks de huidige groep 8-ers, die ik al twee jaar ken, wel gaan
missen! Veel succes en vooral plezier, bij die overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor de
leerlingen die een groep gaan doorschuiven heb ik al nieuwe lege HVO-mappen liggen om het
nieuwe werk in te verzamelen.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft; ik ben volgend schooljaar weer op de woensdagochtend
op school aanwezig. Mailen mag ook; terband1@zonnet.nl
Hartelijke groet, en een fijne vakantie!
HVO-juf Edith Terband – van Dijk

Wij wensen alle ouders, kinderen en iedereen die ons
dit jaar op de één of andere manier geholpen heeft
een hele fijn vakantie!
We zien jullie graag terug op 3 september!

