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NIEUWSDRIES
Agenda
Vrijdag

5 juli

Eindfeest

Woensdag

10 juli

Schoonmaak groep 1-2 om 19.00- 21.00 uur

Donderdag

11 juli

Musical en afscheid groep 8

Vrijdag

12 juli

Laatste schooldag, kinderen 12 uur vrij.

Nieuws
VakantieBieb-app.
Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om gratis boeken te downloaden op de gratis VakantieBieb-app.
U vindt hier maar liefst 30 e-books voor de jeugd. Dat is geweldig, want doorlezen in de zomer
voorkomt een terugval in het lezen. Vanaf 1 juli vindt u er ook 20 e-books voor volwassenen. Deze
app is er ook voor mensen die niet lid zijn van de bibliotheek. Zo kan iedereen genieten van een fijn
boek in de vakantie!
Bovendien kunnen kinderen van 6 t/m 18 jaar kans maken op een iPad mini door te laten weten wat
hun favoriete e-book in de VakantieBieb is. Een aanrader dus!

Eindfeest (Bericht van de OR)
Het eindfeest vieren we dit jaar op een andere manier dan voorgaande jaren. We hebben net een
geslaagde reünie met dorpsfeest achter de rug met veel inzet van vrijwilligers. Vandaar dat we dit
jaar voor een andere invulling kiezen.
Wat is het plan?
We gaan dit jaar vanaf 16:30 spelletjes doen op “het oude voetbalveld”.
Het is de bedoeling dat iedereen zelf hapjes en drankjes meeneemt. Voor jezelf, maar nog leuker is
het om voor elkaar ook wat mee te nemen. Ook mag je bijvoorbeeld zelf een BBQ meenemen, denk
daarbij wel om de veiligheid van onze kinderen en zorg ervoor dat je alle spullen weer meeneemt als
je naar huis gaat! En vergeet natuurlijk niet om een kleed of stoeltjes mee te nemen! Op deze manier
maken we er met elkaar een gezellig en ontspannen feest van.
Dit jaar wordt de muziek weer verzorgd door Henkie CD en natuurlijk hebben we ook een loterij met
leuke zomerprijzen! We sluiten het feest om 20.00 uur af.
Als er vragen zijn stel deze dan gerust op school of aan de leden van de OR.
We hebben er erg veel zin in!

Het Grootschermer Kunstmuseum.
Vorige week werd op donderdagmiddag het “Grootschermer Kunstmuseum” in onze school
geopend.
In het museum waren allerlei kunstwerken te bewonderen die de kinderen hadden gemaakt n.a.v.
het project Kunst waar ze aan hadden gewerkt.
Er waren schilderijen te zien, waarbij de kinderen werden geïnspireerd door beroemde schilders
zoals o.a. Vincent van Gogh, Keith Haring, Leonardo da Vinci en Salvador Dali.
Ook hadden alle kinderen een beeldje geboetseerd. Verder kon je er gedichten lezen en foto’s
bewonderen. Kortom het was een prachtig museum, dat druk bezocht werd door ouders,

grootouders en dorpsbewoners. Het was een mooie afsluiting van een fantastisch project waarin de
kinderen weer veel hebben geleerd.

Naschoolse activiteiten.
Deze week ontvingen we bericht van de gemeente dat we ook voor het komende jaar weer subsidie
krijgen voor naschoolse activiteiten.
Volgend jaar zullen dit twee activiteiten zijn die worden verzorgd door Artiance. Eén voor de
bovenbouw en één voor de onderbouw. Ook zal er een sportactiviteit zijn voor de bovenbouw.
Na de zomervakantie wordt u hierover verder geïnformeerd.

Foto’s reünie.
Tijdens de reünie zijn er heel veel foto’s gemaakt. Deze zijn allemaal op usb sticks gezet. Het is
mogelijk om deze foto’s op school te bekijken en eventueel te kopiëren. Neem hiervoor even contact
op met de directeur van de school.

Bericht uit de groepen.
Groep 1-2.
In de eerste week van het project Kunst, stond het onderdeel mengen centraal. We hebben een
bezoek gebracht aan Raadhuis Grootschermer en de beeldentuin van Nic Jonk.

Daarna hebben we elke week een kunstenaar besproken zoals: Rembrandt van Rijn, Piet Mondriaan,
Matisse en Wassily Kandinsky. Deze kunstenaars hebben we aan een prentenboek gekoppeld. Zo
werden de prentenboeken: Nijntje X Rembrandt, Nijntje in het museum, De stip, Kloddertje, Het
blauwe paard etc. voorgelezen en besproken. De kinderen hebben daarna verschillende kunstwerken
gemaakt van verschillende materialen. Er zijn prachtige creaties gemaakt waar menig kunstliefhebber
jaloers op zou zijn. Ook hebben we samen naar verschillende kunst gekeken en stelden wij ons de
vragen als: Hoe is het gemaakt? Welke kleuren heeft het? Is het groot of klein? Vind ik het mooi of
niet mooi.
Juf Betsy kwam ook een paar keer in de groep. Zij ging met een groepje kinderen een verteltafel
maken over “Nijntje in het museum” en knippen en plakken n.a.v. het prentenboek “De parkiet, de
zeemeermin en de slak”. Tussendoor werd het ook nog Vaderdag. We hebben een prachtig
kunstwerkje voor de vaders gemaakt.
Als afsluiting hebben we met de hele school een tentoonstelling gemaakt waar alle spullen werden in
uitgestald. Iedereen vond het prachtig!

En toen werd het heel warm, dus een waterfeest!

Groep 3-4.
En dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste Nieuwsdries van het schooljaar. Afgelopen periode
hebben de kinderen ontzettend goed hun best gedaan met de citotoetsen. Ook de methodes zijn in
de afrondende fasen en de spreekbeurten zitten er op. We vonden het leuk om te zien dat de
kinderen het leuk vonden om een spreekbeurt te houden! Er kwamen verschillende onderwerpen
aan bod zoals: honden, haaien, dolfijnen. Maar ook onderwerpen als het leger, dokters, shovels,
campers, en Bergen. Ons laatste Alles in een thema: " Kunst" hebben we afgesloten met een
museum: Het Grootschermer Kunstmuseum. Leuk dat er zoveel belangstellenden zijn geweest om
onze kunstwerken te komen bewonderen. Nog een paar weken en dan is het zomervakantie. Het is
fijn als uw kind in de vakantie regelmatig blijft lezen. De kinderen krijgen een leesbingo mee naar
huis welke ze na de vakantie weer mogen inleveren op school. We zijn benieuwd wie er bingo heeft
gehaald! De kinderen zijn toe aan vakantie. We hopen dat de kinderen goed uitrusten. Geniet
allemaal van een welverdiende zomervakantie!
Afscheid van juf Anouk
Het laatste stukje van dit schooljaar er alweer bijna op, heel bitterzoet!
Heerlijk dat het straks vakantie is maar dat betekent ook dat het einde voor mij op De Driessen heel
dichtbij is. En jeetje mina zeg, wat ga ik het hier missen.
Natuurlijk sta ik tot het einde van het schooljaar gewoon voor de groep maar we hebben wel al een
soort afscheid gevierd. Zo werd er door de kinderen een heel erg mooi, lief en grappig rijmpje
voorgedragen (en de sluizen gingen open hoor!)
Alsof dat nog niet genoeg was, heeft de klas samen met juf Sofie een zeer betekenisvolle knutsel
gemaakt (en weer snikken natuurlijk) welke zeker een plekje krijgt bij mij thuis.
Als kers op de taart kreeg ik van alle ouders een geweldig giga pakket van de Rituals. Heerlijk!
Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor het lieve gebaar.
Ik heb op De Driessen twee geweldige jaren gehad waarin ik vooral heel erg veel plezier heb gehad in
het lesgeven en het contact met zowel de kinderen als de ouders en ik hoop dat dat ook zo
overgekomen is.

Volgend schooljaar ga ik aan het werk op De Meander in Heiloo, in een groep 6. Afgelopen woensdag
ochtend heb ik met mijn nieuwe klas kennis gemaakt en het was een fijn uurtje. Ik ben er in ieder
geval erg enthousiast van geworden.
Ik wil iedereen veel liefde, gezondheid en vooral veel plezier wensen in de toekomst en hopelijk
komen we elkaar nog een keertje tegen. Bedankt voor deze hele bijzondere tijd!
En denk eraan: een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.
Een dikke kus van juf Anouk

Groep 5-6.
Het thema kunst is inmiddels afgesloten. Alle kunstwerken waren tentoongesteld in het
Grootschermer Kunstmuseum. Er kwamen heel wat bezoekers. Groep 5/6 had de werken van De
Stijl, Mondriaan, Van Gogh, Dali en beelden van klei tentoongesteld.
Verder hebben we ook twee feestjes kort achter elkaar gevierd. Een feest voor de trouwdag en
daarna de verjaardag van juf. Op het trouwfeestje kwam Jeffrey en hebben we taart gegeten en
geproost met kinderchampagne. Daarna hebben we bruiloftbloopers gekeken. Op 7 juni was de grote
dag. Alle kinderen van de klas stonden buiten met versierde bogen, heel erg leuk! Het was een
ontzettend leuke dag. De week erop vierden we de verjaardag. We hebben koekjes gebakken en
Mario Kart op het digibord gespeeld. Ook dat was een hele leuke dag. Daarna was het over met de
feestjes en moesten we ook gewoon weer aan het werk.
Nu zijn de laatste schoolweken van het jaar aangebroken. Met het warme weer hebben we
waterspelletjes gedaan zoals waterslagbal, sponzentikkertje en waterballonnen gevecht. We ronden
nu de laatste dingen af. Daarna gaan we genieten van de zomervakantie.

Groep 7-8.
Dinsdag 25 juni hebben de leerlingen lekker gezwommen bij de Noorderbrug. Heerlijk even afkoelen.
Het was gezellig!
Verder zijn we natuurlijk druk bezig met de musical. De uitnodigingen zijn de deur uit. De kleding
hangt klaar en er wordt druk geknutseld voor de musical. De leerlingen moeten wel de laatste scènes
nog even goed leren, want daar wordt nog wel eens wat tekst vergeten. De dansjes zijn allemaal
klaar en de liedjes kennen ze bijna uit hun hoofd. Ze klinken top!

