
     

                                           25 januari 2019            F. Wiedijk jzn straat 1 

 1843 JS Grootschermer 

 www.driessenschool.nl 

NIEUWSDRIES 
 

 

 

 

 

Dinsdag 29 januari OR vergadering 

Woensdag 30 januari MR vergadering 

Vrijdag  1 februari  Voorleeskampioenschap W. J. Driessen. 

Groep 5 t/m 8 gaan zwemmen 

Woensdag  6 februari Open dag scholen Alkmaar 

Vrijdag  15 februari Rapporten gaan mee 

Vrijdag 15 februari Nieuwsdries komt uit 

Maandag  18 februari 
     t/m 

Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 22 februari Voorjaarsvakantie 

 

  Bericht van juf Anja. 
Beste ouders,  

Woensdag 6 februari open dag. 
Woensdag 6 februari houden alle scholen in Alkmaar open dag. Iedereen die een school zoekt voor 
zijn/haar kind, kan die dag een kijkje komen nemen op de scholen en zo zelf zien hoe de scholen 
werken. 
Ook de Driessen houdt deze ochtend open dag. Niet alleen nieuwe ouders zijn welkom, ook u mag 
een kijkje komen nemen in de klas van uw kind. Een mooie kans om te zien waar uw kind elke dag 
mee bezig is! 
U bent van harte welkom tussen 8.30 uur en 12.30 uur! 

 
Nationale Voorleesdagen 
De Nationale Voorleesdagen worden jaarlijks gehouden om het voorlezen aan jonge kinderen die zelf 
nog niet kunnen lezen te stimuleren en om de oudere kinderen te stimuleren te lezen. De Nationale 
Voorleesdagen zijn op woensdag 23 januari gestart en duren tot 1 februari. In de groepen zal er door 
oma’s, moeders en een wethouder van Alkmaar worden voorgelezen. In de groepen zullen ook de 
voorverkiezingen plaatsvinden voor de Leeskampioen van de W. J. Driessen. De finale zal 
plaatsvinden op 1 februari, dan zullen alle winnaars van de groepen, in het speellokaal, strijden om 
de kampioen te worden.  
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Oudertevredenheidsonderzoek. 

Denkt u nog even aan het inleveren van het oudertevredenheidsonderzoek? Deze graag z.s.m. 
inleveren bij de leerkracht. 
 

Gevonden voorwerpen. 
In de hal staat op het tafeltje een doos met gevonden voorwerpen. Wilt u aankomende week kijken 
of er misschien spulletjes van u tussen zitten? Na een week doen wij de kleding in de kledingbak. 
Alvast onze dank. 
 

 
 
 

Bericht uit de groepen. 
Groep 1-2 
We zijn dit jaar begonnen met het thema: Vervoer en verkeer. Dinsdag kwam de man van juf Jetty 

met een vrachtauto op school en we mochten allemaal achter het stuur zitten. Ook gingen we de 

banden tellen en rondjes om de vrachtauto rennen.  

 

De eerste week van het thema hebben we over (vracht)auto’s gewerkt. We hebben vrachtauto’s 

geknutseld, geschilderd, hebben auto’s gevouwen en de letter V werd aangeleerd. In de tweede 

week hebben we de fiets bekeken en hier woorden bijgezocht. Er werden fietsen getekend en van 

constructiemateriaal gemaakt. In de derde week gingen we het over de bus hebben. In de groep is er 

een bus gemaakt en we hebben o.a. het liedje: De wielen van de bus geleerd. De komende 3 weken, 

tot de voorjaarsvakantie, gaan we het hebben over het onderwerp verkeer.  

 



Maar wat een verrassing, afgelopen week heeft het gesneeuwd en dat vonden we wel heel leuk. 

    
  

Groep 5-6.  
Na de kerstvakantie zijn we gestart met het thema: Vervoer en verkeer. 

We kregen een les over de dode hoek in de vrachtwagen van de man van juf Jetty. 

Om de beurt mochten we in de vrachtwagen zitten om dit te ervaren. We hebben het over allerlei 

vervoersmiddelen gehad, van vroeger tot nu. Daarnaast hebben we ook gewerkt aan de Cito toetsen, 

wat hebben ze hun best gedaan! Tussendoor ook nog wat dagen sneeuw, wat een pret. 

Deze week zijn ook de Nationale Voorleesdagen gestart, een heleboel kinderen zijn nu al druk aan 

het oefenen. Misschien zit er volgende week wel een voorleeskampioen in onze klas! 

  

Groep 7-8. 
De kinderen zijn met de CITO's bezig, ze doen erg hun best en werken goed in stilte.  
 
Donderdag 24 januari hadden we een oud-leerling (Stef Kroes) op bezoek, hij kwam voor een 
snuffelstage.  
Op vrijdag 1 februari gaan we zwemmen, hier heeft u al bericht over gehad. Ik ben nog opzoek naar 
één rijder. 
Maandag 4 februari komt bureau Halt een gastles geven, hierover heeft u een mail gekregen.  
 
Langzaam aan beginnen we ons ook te oriënteren in musicals. Als er een aanbieding binnenkomt, 
dan bekijken we die met de klas en stemmen of deze door gaat naar de volgende ronde. Uiteindelijk 
blijven er drie over en één van deze drie gaat het dan worden.  
 

     

      

 


