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Maandag  18 febr. t/m 

22 febr. 

Voorjaarsvakantie 

Maandag  25 febr. t/m 

1 maart 

10 minuten gesprekken 

Vrijdag  1 maart Start “Everybody dance now” voor de onderbouw. Tijd; 

14.15 uur tot 15.15 uur. 

Maandag  25 febr. Start juf Maaike groep 1-2 

Dinsdag  26 maart MR vergadering 

Vrijdag  29 maart Nieuwsdries uit 

 

 
 

 
 
Invalproblematiek en staken op 15 maart. 
Vorig jaar is er in het onderwijs een aantal keren gestaakt vanwege de werkdruk, het lage salaris en 
het lerarentekort. 
U zult ongetwijfeld uit de media hebben vernomen dat het lerarentekort enorm oploopt. Dit merk je 
het eerst wanneer er leerkrachten ziek worden. Er zijn geen invallers te vinden.  Ons bestuur, de 
ISOB, heeft een invalpool met meerdere mensen, maar die zijn al op diverse scholen langdurig 
ingezet. De invalpool is daardoor regelmatig leeg.  Op de Driessenschool hebben we de afwezigheid 
van leerkrachten tot nog toe opgelost door de groepen te splitsen en bij andere groepen in te zetten, 
doordat juf Edith van HVO extra uurtjes draaide of dat juf Marja een groep overnam. En helaas 
hebben we ook een groep een dag naar huis moeten sturen. 
Dit is natuurlijk niet ideaal. 
Vorige week had de bond van schoolleiders opgeroepen om geen invallers in te zetten, maar om de 
kinderen naar huis te sturen. Dit om aan te geven dat de nood echt hoog is. De scholen zoeken nu 
telkens naar oplossingen, maar dit zijn allemaal noodgrepen die effect hebben op het leren van de 
kinderen en de werkdruk onder de leerkrachten verhoogt. 
Wij hebben hier geen gehoor aan gegeven, ondanks dat juf Sofie ziek was.  
Op 15 maart is er weer een staking waarin aandacht wordt gevraagd voor het lerarentekort, dat nog 
steeds oploopt. 
Wij doen niet aan die staking mee, omdat de bonden nog in onderhandeling zijn. Wij vinden het 
tijdstip te vroeg. 
Wel willen we aangeven dat we altijd ons best doen om een invaller te vinden of een andere 
mogelijkheid te zoeken om een groep op te vangen bij afwezigheid van een leerkracht, maar soms 
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kunnen ook wij echt niet anders dan een groep naar huis te sturen. Ook wij vinden dit heel 
vervelend, maar rekenen daarbij wel op uw begrip. 
 

                                                        
 

10 minutengesprekken 
In de week na de voorjaarsvakantie staan de 10 minutengesprekken gepland. U kunt zich inschrijven 
via het ouderportaal. De gesprekken staan gepland voor de middagen van half 3 tot 5 uur. Dit is 
onder de reguliere werktijden van de leerkrachten. 
 
Privacywetgeving 
Vorig jaar hebben we bij u geïnventariseerd of we foto’s van uw kind op bepaalde plekken mochten 
plaatsen. Wij zijn verplicht om dit jaarlijks te herhalen.  
Regelmatig krijgen wij nu verzoeken van instanties binnen met de vraag of er foto’s van uw kinderen 
op hun site mogen worden geplaatst. U krijgt daar dan weer een formulier voor binnen. Dir is voor u 
en ons extra administratie die wij ook graag voorkomen. In onze volgende jaarlijkse inventarisatie 
zullen we daarom ook de optie meenemen of er foto’s geplaatst mogen worden op websites anders 
dan die van school. 
 

 
 
Reünie voor alle oud- leerlingen en oud- medewerkers van de Driessenschool 
Zoals u al eerder heeft gehoord, is er binnenkort een reünie voor alle oud-leerlingen en oud-
medewerkers van de Driessenschool. De Driessenschool is in 1969 geopend dus oud-leerlingen vanaf 
dat schooljaar zijn van harte welkom. Oud-leerlingen van voor 1969 zaten op de Openbare School 
van Grootschermer en niet op de W.J. Driessen.  Zij zijn ook welkom, maar dan vanaf 17.00 uur. 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de reünie in volle gang. Er is een werkgroep samengesteld 
waarin ook een paar dorpsbewoners (tevens oud- leerlingen) zitting hebben genomen. 
In onze allereerste bijeenkomst hebben we de datum voor de reünie aangepast. Dit omdat er ook 
mensen van ver komen en het dan lastig wordt om voor twee uurtjes op een avond heen en weer te 
moeten. 
De datum wordt nu een dag later; 
 

                            Zaterdag 18 mei van 15.00 uur tot 17.00 uur.  

                 Barbecue en feest voor het hele dorp vanaf 17.00 uur.     

                           



De kosten voor de reünie zijn € 10,-- p.p. en hiervoor krijg je drankjes en hapjes. Aansluitend zal er 
een barbecue zijn voor de bezoekers van de reünie én iedereen in het dorp. Dit omdat de school een 
belangrijke spil is in het dorp. Iedereen mag daarom meevieren dat we 50 jaar bestaan! Ook voor de 
barbecue kunnen mensen zich opgeven. De kosten hiervoor zijn nog niet bekend. Dit hangt af van de 
subsidie aanvraag die hiervoor is gedaan. 
Opgeven voor het feest of voor de reünie kan via het volgende emailadres; wjdries50@outlook.com 
of via de Facebookpagina; W.J.Driessen50jaar. 
Het is altijd leuk om op een reünie oude foto’s in te kijken. Mocht u deze hebben, wilt u die dan ook 
naar bijgaand emailadres sturen? 
We zouden het fijn vinden als er veel mensen op de reünie komen, dus geef het zoveel mogelijk 
door! 
   

                                                                                                            
 

Zandbak. 
Vorige week is de zandbak een ietsje verkleind en van nieuw zand worden voorzien. 
Het doek past nu beter. We zullen er nog een stevige kabel doorheen halen en van een slot voorzien, 
zodat de katten er echt niet meer in kunnen. 
Zo kunnen de kinderen van de zomer heerlijk genieten van een schone zandbak. 
  

 
 
  

Everybody dance now. 
Na de voorjaarsvakantie starten we met de naschoolse activiteiten voor de onderbouw. Op 
vrijdagmiddag van 14.15 uur tot 15.15 uur kunnen de kinderen meedoen aan dansactiviteiten.  
Dit zal worden begeleid door juf Amy. Juf Amy heeft voor de vakantie een danslesje met de kinderen 
gedaan. Dat de kinderen dit leuk vonden blijkt wel uit de aanmeldingen. Er hebben zich 10 kinderen 
aangemeld. 

 
Gewonnen! 
Hoera! Noé Engelbracht uit groep 8 heeft op het Promo Event de allerbeste brug gebouwd! 
Dat betekent dat onze school de winnaar is van de bruggenbouwwedstrijd op het PET-event 2018 en 
daardoor een excursie heeft gewonnen naar één van hun projecten. 
Wij hebben een excursie aangeboden gekregen op het project Vroonermeer in Alkmaar. Deze 
excursie wordt gehouden in mei of juni. Juf Laura maakt hiervoor een afspraak. 
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De excursie zal bestaan uit een welkomstwoordje met een presentatie. Daarna zal een uitvoerder 
met de leerlingen een rondje over het project maken. 

                                    
 
Gedragsprotocol 
Sinds kort kunt u op de website onder het kopje protocollen het gedragsprotocol terugvinden. Hierin 
staat beschreven hoe wij het gedrag op een positieve manier aanleren en hoe we omgaan met 
negatief gedrag. 

 
Nieuwe leerling.  
In groep 1 verwelkomen wij Ot. Hij is op 13 februari 4 jaar geworden.  
Ot, wij vinden het heel gezellig dat je bij ons in de groep komt en wens je een fijne tijd toe op de W.J. 
Driessenschool. 

 
 

Bericht uit de groepen.  
Groep 1-2. 
De afgelopen 3 weken hebben we vooral gewerkt over het thema verkeer. We hebben het gehad 
over spelen en lopen op de stoep. Hoe je veilig een straat moet oversteken, dat hebben we buiten 
geoefend en we hebben o.a. een oversteeklied geleerd.  
 
(Melodie; Vader Jacob) 
 Oversteken, oversteken. 
 Stoeprand STOP, stoeprand STOP. 
 Kijk naar alle kanten, kijk naar alle kanten. 
 Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. 
 
Oversteken, oversteken. 
 Let goed op! Let goed op! 
 Kijk daar komt een auto, kijk daar komt een auto. 
 Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. 
 
Oversteken, oversteken. 
 Let goed op! Let goed op! 
 Kijk daar komt geen auto, kijk daar komt geen auto. 
 Stap, stap, stap. Stap, stap, stap. 
  



Verder hebben we het gehad over: hoe ziet een stoplicht eruit, wat voor kleuren heeft een stoplicht, 
wat betekent dat en hoe moet je dan oversteken. De kinderen hebben stoplichten geknutseld en 
stoplichten gemaakt van propjes. Aan de hand van praatplaten hebben we gepraat over het 
meerijden in de auto en het spelen in de sneeuw, want dat was prachtig, het werd ook nog een 
beetje winter. Buiten het thema om hebben we het met Kwink gehad over ‘Per ongeluk? Zeg het 
eerlijk!’ en ‘Wees blij met wat je al kan!’ En er kwam een enthousiaste juf Amy langs die een leuke 
dansles gaf voor de naschoolse activiteit. 
 

 

 
Na de vakantie zal juf Maaike lesgeven op de maandag in groep 1-2. Fijne vakantie allemaal! 

 
Groep 3-4. 
De afgelopen weken hebben we ons bezig gehouden met de citotoetsen. De kinderen hebben 
ontzettend goed hun best gedaan. We zijn enorm trots op onze kanjer! Voor Alles in een hebben we 
gewerkt aan thema verkeer en vervoer. De kinderen hebben in een echte vrachtwagen mogen zitten. 
Ze hebben geleerd wat een dode hoek is en ook met eigen ogen gezien wat een bestuurder van een 
vrachtwagen wel EN niet ziet. Hiernaast hebben we lekker geknutseld in de klas. Ze hebben 
wegdelen en verkeersborden gemaakt. We hebben geleerd wat die verkeersborden betekenen. 
Naast het werken in de klas hebben we een uitstapje naar de Vest gemaakt. Hier hebben we naar de 
voorstelling Jazz Duzz gekeken. Dit was een komisch toneelstuk over een jongetje, Dizzy, die naar 
groep 3 ging. In het begin erg wennen want hij kon nog helemaal niet lezen en schrijven! En dan 
wordt hij ook nog een beetje geplaagd omdat hij een klein beetje “ anders”  is. De boodschap is 
mooi; Dizzy en zijn klasgenoten leren van elkaar dat we allemaal verschillend zijn en dat iedereen zijn 
eigen keuzes mag maken. Deze boodschap hebben we in de klas natuurlijk meerdere malen 
besproken: Iedereen is anders, iedereen mag zijn eigen keuzes maken, iedereen hoort erbij, 
respecteer en accepteer elkaar.   
Fijne krokusvakantie allemaal!  



                          
 
Groep 5-6. 
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema Verkeer en Vervoer. Hierin stond het leren 

over de verschillende voertuigen centraal. Zo hebben we het gehad over bijvoorbeeld treinen van 

vroeger en nu maar ook over auto's en vliegtuigen. Ook hebben we extra gewerkt aan hoe je 

gedraagt in het verkeer. Zo hebben we geleerd dat er verschillende soorten borden zijn, die we 

oefenden met een domino spel. Na de vakantie starten we met een nieuw thema: Planten. Tijdens 

dit thema moeten de kinderen ook een werkstuk maken op school.  

 

Verder hebben we ook meegedaan aan het zwemprogramma Red je Vriendje. Die middag hebben de 

kinderen allerlei situaties geoefend. Zoals wat je doet als je uit de boot valt, opeens in het water 

fietst of in een wak terecht komt. Ook hebben ze natte- en droge reddingen geoefend. Het was een 

intensieve en leuke middag.  

 

Fijne vakantie allemaal! 

 
Groep 7-8. 
Noé is de winnaar van het PET- event, gefeliciteerd Noé. Hij was die ochtend ook ontzettend druk 

bezig met het bouwen van deze brug.  Mocht u deze brug nog willen zien, dan kan dat. Na de 

vakantie staat hij bij binnenkomst op het tafeltje voor het kamertje van juf Marja.  

Wij zijn bezig geweest met de musical voor de afsluiting van het thema verkeer. De 

leerlingen hebben weer goed hun best gedaan en dat belooft veel voor de echte 

afscheidsmusical, wat een talent.  

De leerlingen hebben een voorlichting gekregen van bureau Halt. Een mevrouw kwam 

vertellen wat je vooral niet moet doen om niet bij bureau Halt terecht te komen. Ook heeft 

zij vertelt wat de gevolgen van je gedrag in de pubertijd voor je toekomst kan betekenen. 

Een leerzame les, die de kinderen hopelijk goed gaan onthouden.  

Na de vakantie gaan we op 28 februari naar het PCC voor een gastles. We worden met de 

bus opgehaald.  

Maandag 4 maart hebben de leerlingen een tafeltoets. Er zijn nog leerlingen die de tafels 

niet beheersen en dit is voor rekenen erg belangrijk (en ook voor wiskunde in de toekomst). 

Wilt u uw kind helpen om de tafels te automatiseren? 



 


