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NIEUWSDRIES
Agenda
Dinsdag

27 november

MR vergadering

Woensdag

28 november

Juf Anouk start weer

Vrijdag

30 november

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

3 december
4 december
5 december
20 december
21 december
24 december

Afsluiting thema Alles-in-1; Prehistorie, Grieken en
Romeinen
Tentoonstelling surprises
Tentoonstelling surprises
Sinterklaas
Kerstviering
Nieuwsdries komt uit.
Start Kerstvakantie

NIEUWS
Team( logo) vergadering 30 oktober
Tijdens de teamvergadering van 30 oktober hebben we met het team en een viertal ouders aan de
hand van stellingen gebrainstormd over een nieuw logo voor de school.
We hebben o.a. gesproken waarom ouders wel/niet voor de school zouden kiezen, hoe de school in
de omgeving staat en aan welke kleuren we denken.
Het proces wordt begeleid door het bureau Impulsar. Met alle ideeën gaan zij nu verder aan het
werk.

Ouderavond 1 november
Donderdag 1 november hadden we een goede ouderavond. De opkomst was weliswaar niet groot,
maar toch kijken we er tevreden op terug. Het team heeft uitgebreide informatie gegeven over hoe
we goed gedrag aanleren op school, wat het werken in thema’s inhoudt, hoe we met snappet de
kinderen meer kunnen uitdagen en wat de kinderen leren m.b.v. een weekkaart. Ook heeft de OR
een uitleg gegeven hoe je luizen kunt behandelen. Het was een leuke, informatieve avond waarbij de
ouders ook hun vragen kregen beantwoord.

Oproep ouderhulp voor organisatie reünie Driessenschool
Al eerder hebben we u verteld dat het gebouw van de Driessenschool 50 jaar geleden in gebruik
werd genomen. Het is niet bekend hoe lang de Driessenschool al bestaat.

Om in ieder geval het 50-jarig bestaan te vieren willen we een reünie organiseren voor iedereen die
ooit op de Driessenschool heeft gezeten.
We willen dit doen op vrijdag 17 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Dit vraagt echter wel wat organisatie en daarom vragen we bij deze of er twee of drie ouders zijn die
hierbij willen helpen. Het zou fijn zijn als er in ieder geval één ouder bij is die zelf ook op school heeft
gezeten. Mocht u willen helpen, neem dan contact op met juf Marja.

Juf Anouk start weer met werken
Vanaf woensdag 28 november start juf Anouk weer met werken. Dit houdt in dat er voor meerdere
groepen iets verandert. Juf Anouk werkt dit jaar drie dagen. Ze houdt nog 1 dag ouderschapsverlof.
Deze ene dag wordt ingevuld in groep 1-2. Momenteel staat daar juf Birgitt. Juf Birgitt blijft tot de
kerst. Daarna krijgt zij een baan op een andere school. Na de kerstvakantie zal 6 weken lang juf
Trudie in de groep staan en vanaf 18 februari komt juf Maaike. Zij blijft tot de grote vakantie.
Juf Anouk komt op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 3-4. We nemen dan afscheid van juf
Aafke.
Juf Sofie staat op maandag en dinsdag in groep 3-4 en op woensdag in groep 7-8. We nemen ook
afscheid van meester Henk.
We zijn heel blij dat juf Aafke en meester Henk de afgelopen tijd konden invallen en bedanken hen
daar dan ook hartelijk voor.

BSO ’t Waver
Inmiddels heeft BSO ’t Waver van Forte Kinderopvang de deuren geopend! De eerste kinderen
ontvangen wij nu op de maandagmiddag en ook op donderdagmiddag zijn wij voornemens open te
gaan! Bij Forte werken we met thema’s en stemmen we de activiteiten af op dit thema. Per
november zijn van start gegaan met het thema Restaurant en gaan we koken, bakken en proeven!
We hebben nog plek en ontvangen ook uw kind graag op BSO ’t Waver. Voor meer informatie kunt u
bellen met Dieuwke Tesselaar: 06-15887379 of een mail sturen naar
dieuwketesselaar@fortekinderopvang.nl. Graag tot ziens!

Sinterklaas
Op zaterdag 17 november is Sinterklaas weer in Nederland aangekomen. Uiteraard vieren we dit
feest uitgebreid op de W. J. Driessen.
Het Sinterklaasjournaal met de verhaallijn rondom het feest vormen een basis voor de activiteiten op
school. Het Sinterklaasjournaal is gestart op maandag 12 november. De afleveringen worden op

school bekeken, maar misschien is het ook leuk om af en toe thuis met uw kind te kijken om te zien
waar het verhaal dit schooljaar over gaat.
We hebben al bericht gekregen van de Sint dat hij ook tijd heeft uitgetrokken voor de W. J. Driessen.
Op 5 december komen hij en zijn Pieten langs op school.

Tentoonstelling surprises.
Elk jaar zien we op 5 december de meest mooie surprises binnen komen. Er wordt heel veel tijd en
energie ingestopt om een zo mooi mogelijke verpakking te bedenken. Vaak staan ze dan even in het
lokaal, om daarna uitgepakt te worden.
Wij willen nu die tijd en energie die erin gestopt is, wat meer tentoonstellen. Dit bedoelen we dan
letterlijk!
Dit jaar nemen alle kinderen van groep 5 t/m 8 hun surprise twee dagen eerder mee naar school,
namelijk op maandag 3 december.
We maken in de hal en/of speelzaal een tentoonstellingsruimte waar alle surprises worden
tentoongesteld, zodat iedereen de surprises kan bewonderen. Op 5 december zullen de surprises
dan uiteraard worden uitgepakt.

Kerstfeest.
Op donderdag 20 december is weer het traditionele kerstfeest op school. U wordt hierover later
verder geïnformeerd.

Naschoolse activiteiten groep 5 t/m8
Al een paar wekenlang verzorgt Jaap Keunen op donderdag na schooltijd muzieklessen voor kinderen
uit groep 5 t/m 8. Hij vertelt veel over de geschiedenis van de instrumenten en de kinderen mogen
ook allerlei instrumenten bespelen. Het is erg leuk!

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2
De groepen 3 t/m 8 hadden het over de prehistorie en wij over de dinosaurussen. Dit werd een groot
succes. In de klas lag een dino ei, gevonden door juf Jetty tijdens het graven in haar tuin. De dag erop
had ze ook nog tanden en botten gevonden. Zelfs kinderen uit groep 3 en 4 kwamen in de klas kijken,
want dit was wel heel bijzonder! Sommige hoorden zelfs geluiden uit het ei komen.

We hebben heel veel geknutseld en gepraat over dinosaurussen, de moeilijke namen geleerd en
allerlei verschillende taal - en rekenactiviteiten rond het thema gedaan. Een aantal kinderen hebben
een vulkaan gemaakt en samen hebben we ook een dinosaurusmuseum ingericht. Op een dag was
het ei uitgekomen en er waren sporen in school. We hebben heel goed gezocht maar konden hem
niet vinden. Daarom hebben we “vallen” gemaakt met een spoor van kattenbrokken naar de val toe.
Helaas was juf de deur vergeten dicht te doen en is de dino ontsnapt en volgens de kinderen naar
Amerika gegaan. Tussendoor hebben we lampionnen geknutseld en zijn we op bezoek geweest bij
mevrouw Prins. Ook hebben we een bezoek gebracht aan de Vest in Alkmaar waar we de voorstelling
“Drie“ hebben bezocht.

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas in het land gekomen. De school en klas is alweer versierd en er is
een Sinterklaashuis en paardenstal gemaakt in de klas. Van mevrouw Betsie Roet hebben we een
Pietenhuis gekregen waar de kinderen mee mogen spelen. Ze vinden het prachtig. Woensdag zijn we
naar het Sinterklaashuis Slot Assumburg in Heemskerk geweest en vandaag kwamen er pieten ons
pietengym geven. U leest het al, het is een dolle boel in groep 1-2.

Groep 5-6
We komen al bijna aan het eind van het project: Prehistorie, Grieken en Romeinen.
Na de opening van het project mochten we meteen een bezoek brengen aan het Archeon.
Daar hebben we meer geleerd over het leven van Romeinen, de uitrusting van een soldaat, het
badhuis (en wc) en hebben we Romeinse sporten uitgeprobeerd. De Romeinen deden die sporten
altijd naakt! Op school hebben we ook geleerd over het leven van de oude Grieken en van jagers en
boeren. Op de foto is een drama oefening te zien die daarbij hoorde. Deze jagers stam heeft een
mammoet als huisdier, die allerlei trucjes kan. De kinderen hadden hier veel plezier in. Nu zijn we
bezig met de uitrusting van een Romeinse soldaat. We maken schilden zodat we verschillende
formaties als een echt legioen kunnen uitvoeren. Ondertussen is ook de sinterklaastijd weer
aangebroken en wordt er al druk gebrainstormd over surprises. Leuk!

Groep 7-8
Dominique en Noé hebben de nieuwe wijkagent geïnterviewd. Op maandag 19 november kwam
Branda van Broekhuisen naar onze school. Vooraf hadden we vragen bedacht. De uitkomst kwam
ook nog om een foto te maken. Houd de krant in de gaten!

We hebben digitaal lootjes getrokken voor Sinterklaas, het knutselen en rijmen kan beginnen!
Op dinsdag 13 november hebben we op de ijsbaan in Hoorn geschaatst voor water. De kinderen
hebben erg veel rondjes geschaatst. Ze hebben 410 euro opgehaald. Toppers zijn het!
Donderdag 8 november kwam Astrid voorlichting geven over alcohol en drug. Ik hoor het verhaal nu
al een paar jaar, maar het blijft indrukwekkend en hopelijk onthouden de leerlingen dit verhaal goed!

