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NIEUWSDRIES
Agenda
Maandag

24 dec. t/m

Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Maandag
Maandag

4 jan.
8 jan.
9 jan.
14 jan.
14 jan. t/m
12 feb.
17 jan.
25 jan.

Donderdag
Vrijdag

Kerstvakantie
8.30 uur; Nieuwjaarsviering op schoolplein.
Start project Alles-in-1; verkeer en vervoer.
Start CITO toetsen (duurt 3 weken)
Oudertevredenheidspeiling
(Lijsten invullen en inleveren.)
Studiemiddag. Kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Nieuwsdries komt uit

NIEUWS

CITO toetsen
Op maandag 14 januari starten we met de CITO toetsen voor de groepen 3 t/m 8. We toetsen de
vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. De resultaten worden opgenomen in
het Leerlingvolgsysteem, zodat we kunnen zien of er voldoende ontwikkeling is geweest. Ook wordt
er bekeken of we onze doelen hebben behaald en stellen we onze doelen voor de volgende periode
vast. De resultaten van de toetsen worden tijdens de rapportgesprekken met u besproken.

Reünie
In de vorige Nieuwsdries gaven we het al aan. Op 17 mei willen we een reünie organiseren voor alle
mensen die ooit op de Driessen hebben gezeten. We hebben toen ook een oproep gedaan of er
mensen willen helpen bij de organisatie hiervan. Tot op heden hebben we nog geen reacties gehad.
We zouden het toch heel fijn vinden als er zeker twee mensen zijn die hierover mee willen denken!
U kunt zich opgeven via; info.wjdriessen@isobscholen.nl of 0299-671378

“Dorpsnieuwsdries”
Vorig jaar hebben we bij alle huishoudens in het dorp een kerstkaart in de bus gedaan. Ook dit jaar
hebben we dat weer gedaan, maar deze keer hebben we er ook een “Dorpsnieuwsdries” aan
toegevoegd. Hierin hebben we informatie over de school gegeven, maar ook over het 50-jarig
bestaan van de school, de komende reünie en de naschoolse opvang. Zo willen we ons nog
zichtbaarder maken in het dorp!

Oudertevredenheidsonderzoek
Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hecht de ISOB veel waarde aan het
oordeel van ouders, leerlingen en medewerkers. Dit is de reden dat de ISOB op al haar scholen
regelmatig een kwaliteitsonderzoek laat doen. Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel van een
tevredenheidspeiling.
In de tweede week van januari zult u een vragenlijst ontvangen. Het invullen van de vragenlijst
gebeurt door het zwart maken met pen of zwart potlood van een hokje en neemt hooguit tien
minuten in beslag. De ingevulde lijst levert u in een meegeleverde envelop op school in. De
enveloppen worden doorgestuurd naar een adviesbureau, waar de vragenlijsten door het bureau
worden verwerkt. Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders
meedoen.
Het onderzoek wordt verwerkt en gerapporteerd door het onafhankelijke bureau "Scholen met
Succes". Alle gegevens uit de peiling worden door dit bureau anoniem verwerkt en gerapporteerd.
Het bestuur en het managementteam van de school ontvangen de rapportage en niet de ingevulde
vragenlijsten. Uit de rapportage is geen individuele score af te leiden. De verwachting is dat de
rapporten begin maart in ons bezit zijn.
Na de vakantie zullen we u hierover nog verder informeren.

Logo
Wij kijken terug op een vruchtbare Co-creatiesessie bij ons op school!
Het begeleidende bureau Impulsar is dit helemaal met ons eens. De input die zij tijdens deze sessie
met team en ouders hebben gekregen gaan zij gebruiken als uitgangspunt voor het nieuwe logo. Wij
verwachten dat we half februari meer weten.

Van oud

naar........?????????????

Alles-in-1
Al enige tijd werken we in de groepen 4 t/m 8 met de methode Alles-in-1 en wanneer het thema zich
ervoor leent, doen ook de groepen 1 t/m 3 hierin mee.
In deze methode werken we aan de hand van een thema. Zo was het laatste thema Prehistorie,
Grieken en Romeinen en starten we in januari met het thema verkeer en vervoer.
In een schooljaar werken we 5 thema’s uit. Door het jaar heen komen in de thema’s aspecten aan
bod die vroeger in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en techniek
werden aangeboden. Ook komen de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek aan de orde.
Deze vakken worden dus allemaal gegeven, maar niet meer afzonderlijk van elkaar. Ze staan nu met
elkaar in verbinding. Het thema kan op allerlei manieren worden ingezet. Zo is bijv. in groep 1-2 veel
aandacht geweest voor dino’s (prehistorie) en in bijv. groep 5-6 was er aandacht voor hoe er
legioenen werden gevormd (Romeinen). Dit zorgt ervoor dat er meer op de interesses van de
kinderen kan worden ingespeeld, waardoor de kinderen veel gemotiveerder zijn.
Verder wordt er gewerkt aan wat wij noemen “21e -eeuwse vaardigheden”. Er is onderzocht dat
kinderen in de toekomst vaardigheden nodig zullen hebben, die eerder nog niet echt aan de orde
kwamen zoals kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, informatievaardigheden, leren presenteren, onderzoekend leren, samenwerken en ict- basisvaardigheden. Ook
deze vaardigheden komen dus allemaal aan bod in de thema’s van Alles- in- 1.
Wanneer door de jaren heen alle thema’s zijn behandeld voldoen we ruimschoots aan de doelen die
hiervoor landelijk zijn opgesteld.

Nieuwe leerling.
In groep 1 verwelkomen wij Keet en Juul. Zij zijn 11 december 4 jaar geworden.
Keet en Juul, wij vinden het heel gezellig dat jullie bij ons in de groep komen en
wensen jullie een fijne tijd toe op de W.J. Driessenschool.

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2
Het is in groep 1-2 “feest in december”. U heeft al in de vorige Nieuwsdries kunnen lezen dat we naar
het Sinterklaaskasteel zijn geweest. In de klas hebben we een Sinterklaashuis en Pietenfabriek gehad.
Hier hebben we heerlijk in kunnen spelen. We hebben ook bezoek gehad van pieten die ons gym
kwamen geven. We moesten met zware zakken over daken lopen
en cadeautjes zoeken en sorteren. In de groep hebben we o.a.
pepernoten gebakken, een Sinterklaas of Piet geknutseld,
pietenmutsen gemaakt, woorden met een S bedacht en gerijmd.
Samen met groep 3-4 hebben we het Sinterklaasjournaal gevolgd en
toen Sinterklaas in de groep kwam hebben we hem verrast met
kunstjes en een muziekstuk op het keyboard.
Daarna kwam op vrijdag al de kerstboom in de klas. De kerststal
werd ingericht, de klas versierd en we zijn aan het oefenen gegaan
voor het optreden in de kerk. Wat we allemaal heel spannend
vinden. Ook zijn er kerstkaarten gemaakt, kerstbomen geknipt en
geplakt en een kerststukje gemaakt. En we weten nu hoe je
kerstkoekjes moet maken. Die waren verrukkelijk!!!

Groep 3-4
Afgelopen weken hebben we veel leuke dingen met elkaar beleefd. Na Sint Maarten hebben we
genoten van het Sinterklaasfeest. In de klas hebben we Sinterklaasspelletjes gedaan en hebben we
kunstjes laten zien aan Sinterklaas en zijn Pieten. Direct na het afscheid van de Sint hebben we de
klas in kerstsfeer gebracht. Er staat een prachtige boom die de kinderen zelf hebben versierd. Ook
hebben we leuke kerstknutsels met elkaar gemaakt. Hiernaast hebben we volop geoefend voor het
kerstoptreden in de kerk. Spannend! Voor het kerstoptreden in de kerk zullen we gezellig met elkaar
genieten van het kerstdiner in de klas. Er staan heerlijke hapjes op de lijst. De kinderen verheugen
zich erop om deze met hulp van u samen te maken. Naast alle feestdrukte hebben we natuurlijk ook
gewoon heel hard gewerkt! Groep 3 gaat als een speer met lezen. We werken alweer in kern 5! De
nieuwe woorden zijn o.a. hout, bijl, riem, jas en reus. Lastig die tweetekenklanken, maar wat doen ze
goed hun best! Groep 4 leert met taal om zelfstandig teksten te verzinnen en op te schrijven. Ze
leren hun mening te vertegenwoordigen en om een beschrijving van iets te maken. Met rekenen
rekent groep 3 nu over het 10-tal heen. Zo leren ze splitsen maar ook geldsommen te maken. Groep
4 leert rekenen met verhoudingstabellen en worden de tafelsommen herhaald en uitgebreid. Ook
leren ze een kalender gebruiken met de dagen van de week en de maanden van het jaar.

Voor nu wensen we jullie allemaal een hele fijne kerstvakantie!

Groep 5-6
Op 5 december was het eindelijk zover, het sinterklaasfeest. Wat had iedereen dit jaar z'n best
gedaan om een mooie surprise en rijm te maken. Ook hebben we een liedje gezongen voor
Sinterklaas en we hebben met de pieten gevoetbald. Het was een hele gezellige dag! De dag erna
hebben we ons meteen in de kerstsfeer gestort. We hebben de kerstboom versierd, een
raamtekening gemaakt en allerlei kerstbomen geknutseld. Verder hebben we hard geoefend op de

liedjes voor de kerstviering. Na gezellig kerstdiner hebben de kinderen een mooi optreden laten zien.
En nu zit 2018 er alweer bijna op! We wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Groep 7-8
Groep 7/8 zijn bezig geweest met het toneelstuk voor de afsluiting van het thema Prehistorie,
Grieken en Romeinen van alles in 1. Het is een leuk toneelstuk geworden en de kinderen hebben zelf
hun kostuums gemaakt. De leerlingen wilden graag dat hun ouders het ook konden zien en daarom
hebben we het toneelstuk wat aangepast, zodat we het ook konden opvoeren tijdens de
kerstvoorstelling.
De kinderen hebben weer een heerlijke kerstmaaltijd gemaakt. We hadden eerst met de kinderen
gekeken wat ze wilden maken. Toen hebben we groepjes gemaakt wie er met wie zou gaan koken en
tot slot hebben we de gekozen recepten verdeeld over de groepjes. Op donderdag 19 december
hebben ze gezellig met elkaar gekookt.
Sinterklaas is ook alweer achter de rug. De kinderen hadden erg mooie surprises gemaakt en waren
ook erg blij met hun eigen surprises.
Bijna zitten we alweer in 2019. De musical is alweer inzicht. Leuke en spannende tijden komen eraan.

Het team van de Driessen wenst u
fijne feestdagen
en een heel gelukkig 2019

