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NIEUWSDRIES
Dinsdag

7 mei

Woensdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Maandag
Zaterdag
Vrijdag

8 mei
10 mei
13 mei
13 mei
13 mei
18 mei
24 mei

Studiemiddag. Kinderen zijn vanaf 12.00 uur
vrij
MR-vergadering
Laatste les “Everybody dance now”.
Start festiviteiten 50-jarig bestaan Driessen
Start thema kunst
Onthulling nieuw logo om 14:00 uur.
Reünie en dorpsfeest
Nieuwsdries komt uit.

Informatieavond.
De informatieavond van donderdag 11 april werd goed bezocht. De ouders hadden kritische vragen
en daar waren we blij mee. Zo konden we alles nog eens duidelijk toelichten.
We vonden het erg fijn, dat de ouders uitspraken dat ze tevreden zijn over de school en dat ze het
volgende schooljaar met vertrouwen tegemoetzien. Ook wij hebben er alle vertrouwen in!

Dinsdag 7 mei Studiemiddag. Kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij.
Dinsdag 7 mei heeft het team een studiemiddag. Deze zal in het teken staan van nog beter
klassenmanagement. De kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.

50- jarig bestaan Driessenschool.
Al eerder hebben we u geïnformeerd dat dit jaar de Driessenschool 50 jaar bestaat. Dit laten we
natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.
Op maandag 13 mei geven we het startschot voor de festiviteiten.

Onthulling logo.
Maandag 13 mei om 14:00 uur wordt ons nieuwe logo officieel in gebruik genomen. De nieuwe
gevelborden zijn dan opgehangen en zullen feestelijk worden onthuld.
U bent natuurlijk van harte welkom!

Kunstproject.
Met de kinderen vieren we het feest door te gaan werken met het thema Kunst uit Alles-in-1. Alle
vormen van kunst komen op de één of andere manier aan bod; schilderen, beeldhouwen/boetseren,
dans en toneel. Ook zullen we voor elke groep weer proberen een excursie te organiseren, waardoor
de kinderen ook buiten school kunst kunnen ervaren.
Op donderdag 20 juni ronden we het project af met een heus ingericht museum. Hierover krijgt u
later nog meer bericht!

Zaterdag 18 mei; Reünie en dorpsfeest.
De voorbereidingen zijn in volle gang! De feestcommissie is al meerdere malen bij elkaar geweest en
de aanmeldingen komen langzamerhand binnen. Heeft u zich nog niet opgegeven voor het feest?
Het kan nog steeds. U kunt zich aanmelden via het strookje van de brief die u heeft ontvangen, maar
u kunt zich ook aanmelden bij juf Marja.
De kosten voor de barbecue/feest bedragen € 15,00 voor de volwassenen en € 7,50 per kind. Dit is
inclusief 2 consumpties naar keuze.

Kledinginzameling.
Voor het inzamelen van de kleding in de kledingbak op het plein hebben we al € 70,00 voor de
school en hetzelfde bedrag voor Simavi gespaard. We zijn daar natuurlijk erg blij mee! Het is nu weer
wisseling van seizoen, dus de winter- en zomerkleding wordt weer uitgezocht. Daar blijft vast iets
van over voor de kledingcontainer. U maakt Simavi én ons er nog blijer mee. Alvast onze dank!

Vakantierooster schooljaar 2019-2020.
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020. U kunt dit ook vinden in de
schoolgids 2019-2020 en in de kalender op de website.
Herfstvakantie
21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie
23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie
14-02-2020 t/m 21-02-2020
Paasweekend
10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie
27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren
01-06-2020 t/m 02-06-2020
Zomervakantie
06-07-2020 t/m 16-08-2020
Op 18 september is er een studiedag. Er worden nog twee of drie studiedagen gepland. U hoort
z.s.m. wanneer deze zijn.

Nieuwe leerling.
In groep 1 verwelkomen wij Pim. Hij is op 8 april 4 jaar geworden.
Pim, wij vinden het heel gezellig dat je bij ons in de groep komt en wensen je een fijne tijd toe op de
W.J. Driessenschool.

Bericht van Forte Kinderopvang
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Sinds een half jaar zijn wij de buitenschoolse opvang op ’t Waver gestart, wij hebben hierbij een
goede samenwerking met de Driessenschool. Wij zijn momenteel de maandagmiddag geopend en
zijn voornemend om ook op andere dagen te openen. Hoe meer aanmeldingen er zijn hoe sneller we
open kunnen gaan, geef u dus zo snel mogelijk op. Heeft u wel interesse, maar heeft u nog vragen?
Ook dan kunt u zich geheel vrijblijvend aanmelden, via info@Fortekinderopvang.nl Of kijk op onze
website www.fortekinderopvang.nl . Wij nemen graag contact met u op om uw vragen te
beantwoorden en de mogelijkheden te bespreken.
Graag tot ziens bij BSO ‘t Waver

Bericht uit de groepen.
Groep 1-2.
De afgelopen weken stond het boek “Kikker is verliefd” van Max Velthuijs centraal.

In dit verhaal is er iets mis met Kikker, maar Kikker weet niet wat. Hij vraagt raad aan zijn vriendjes
Varkentje en Haas. Zo komt hij er achter dat hij verliefd is op Eend. Naar aanleiding van dit thema
komen er allerlei gevoelens aan de orde: bang, blij, boos en bedroefd. Dit waren ook de gevoelens
die wij tijdens Kwink hebben besproken. We hebben kikkersprongen gemaakt tijdens het schrijven,
de lettermuur is uitgebreid met de letter K, er zijn verliefd-rijmpjes gemaakt en we hebben n.a.v. het
verhaal over de dagen van de week gehad. Het liedje: “Dag kleine kikker” is aangeleerd en natuurlijk
is er weer geknutseld, geknipt, geplakt, muizentrappertjes gemaakt etc.

Daarna gingen we werken over Pasen. We hebben een kip in de klas die Ariel heet en elke dag eieren
legt. Elke morgen is het een verrassing hoeveel eieren er in haar nest ligt. De kinderen kennen het
opzegversje: “21 lange dagen zat ik in een kippenei” al heel goed. En er wordt ook rond dit thema
veel geknutseld en geschilderd. Tussendoor zijn we op bezoek geweest bij de lammetjes op de
boerderij van de vader van Juul en Keet. Gezellig “eten en drinken” op de strobalen! Op vrijdag 12
april hadden we Koningsdag met groep 1 t/m 4 . We hebben allerlei verschillende spelletjes gedaan
en daarna ook nog bingo. Dat vonden de kinderen geweldig en heel spannend!

Groep 3-4.
De kinderen van groep 3/4 hebben afgelopen weken veel gedaan. We hebben genoten van de
Koningsspelen. Het was een heerlijke ochtend met veel gezelligheid, samen met groep 1 en 2. Ook
hebben we de boerderij van de vader van Saar bezocht. Hier hebben we lammetjes geaaid en
hebben we in de koeienstal gekeken. We werden zelfs getrakteerd op een heerlijke appel of banaan!
In de klas zijn we na thema 'planten' verder gegaan met thema lente en Pasen. We zijn heel creatief
bezig geweest, de klas hangt vol met gezellige knutselwerkjes. Voor thema Pasen hebben we eieren
versierd met verf, veertjes en glitters. Ze zijn allemaal heel mooi geworden! Naast deze activiteiten
hebben we natuurlijk ook heel hard gewerkt. Groep 3 heeft met Veilig Leren lezen kern 9 afgerond.
Nog drie kernen te gaan. Ze werken ontzettend hard en groeien allemaal. Hier zijn we trots op!
Groep 4 gaat enorm vooruit met onder andere Snappet: rekenen en spelling. Na de basisles werken
ze graag aan het werkpakket om hun persoonlijke leerdoelen te bereiken. Doordat ze direct
resultaat zien zijn ze zeer gemotiveerd. Dit vinden we erg leuk om te zien! We wensen jullie allemaal
een hele fijne meivakantie en heel fijne Paasdagen.

Groep 5-6.
Dit jaar kregen we een uitnodiging van Alkmaar Sport om mee te doen aan de
Koningsoutdoorspelen.
Bij het klimpark naast de Hoornse vaart stonden allerlei activiteiten klaar zoals een stormbaan,
voetbalclinics, volleybal, trefbal, bootcamp en verschillende klimonderdelen. De kinderen hebben
zich super vermaakt! In de middag kregen we een tennisles vanuit de Kloek. De kinderen deden goed
hun best en hebben een toernooitje gespeeld.
In de klas hebben we het thema planten afgerond. De plantjes die ondertussen opgekomen waren
zijn meegeven naar huis. Ik ben benieuwd wie er straks z'n eigen sla kan eten. Omdat Pasen er weer
aan komt hebben we weer een ei versierd. De meeste eieren zijn gelukkig heel gebleven en mooi
versierd. Nu is afwachten wie de winnaar wordt.
De tweede week na de vakantie starten we met het thema kunst, het laatste Alles-in-1 thema van dit
jaar. Mocht u thuis kosteloos materiaal hebben liggen zoals, (bier)doppen, kurken, kralen, lege
pakken enz. wilt u die dan meegeven naar school? Dan kunnen wij hiermee knutselen.

Groep 7-8.
Groep 7/8 is naar Madurodam geweest voor de Verhalendag. Minne vertelde daar het verhaal van
haar oma. Zij heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet gezeten. Daarna kregen we nog
twee verhalen te horen van een veteraan die vier keer was uitgezonden en van een oudere vrouw
die de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt. Vooral het verhaal van de oude mevrouw maakte
veel indruk.
In dezelfde week gingen we ook naar AZ, naar de Foodclinic. We hebben een super leuke dag gehad!
De kinderen mochten een fruitspies maken, hebben een voedselspel gespeeld, kregen een
rondleiding en tot slot nog een lekker lunch. We hebben genoten!
Ook in diezelfde week hadden we de Koningsspelen. Deze keer gingen we naar Alkmaar. Daar
stonden leuke uitdagende activiteiten klaar. De leerlingen konden kiezen wat ze wilden doen en
hebben een gezellige sportieve ochtend gehad. In de middag hadden ze ook nog een tennisles en
ook dit was een geslaagde les.
Groep 8 heeft de IEP gemaakt. En kan nu uitkijken naar de musical!
De musical is gekozen, de rollen zijn verdeeld en nu is het tijd om de tekst uit je hoofd te leren!
Misschien kunt u daar uw kind bij helpen.

Het team van de Driessen
wenst u een fijne meivakantie!

