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NIEUWSDRIES
Donderdag

11april

Informatieavond groepsverdeling om 19.30 uur

Donderdag
Vrijdag

11 april
12 april

Groep 1 en 2 gaan naar de boerderij.
Koningsspelen. Groep 1 t/m 4 om 12.00 uur uit.
Er is die dag geen dansles!

Vrijdag

19 april

De Nieuwsdries komt uit.

Vrijdag

19 april

Om 15.00 uur uitvoering van “Everybody dance
now”

Vrijdag

19 april

Start van de meivakantie.

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. 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. We zijn kortgeleden gestart met het thema planten. Het thema kan op allerlei
manieren worden ingezet. Zo is bijv. in groep 1-2 veel aandacht geweest voor lentebloemen en zijn

de kinderen naar Ranzijn geweest. In groep 5-6 is er aandacht voor het tropisch regenwoud en zijn
de kinderen druk bezig met het maken van een werkstuk. Dit gebeurt aan de hand van een
stappenplan. Bezig zijn met een thema 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 “21ste -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.

PBS.
Op de Driessenschool willen we dat kinderen zich thuis en veilig voelen. We werken daarom volgens
de richtlijnen van Positive Behavoir Support (PBS). Dit is een doelmatige, school-brede aanpak die
zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. PBS is
een “kapstok” waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in
school opgehangen kunnen worden. Hier sluit de methode Kwink, voor sociaal – emotioneel leren
op school, goed op aan.
De “kapstok” voor onze school zijn de waarden: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.
Vanuit deze waarden zijn de volgende schoolafspraken gemaakt die we de drie x drie van de
Driessen noemen.
Respect;
1. Iedereen hoort erbij.
2. Ik doe tegen een ander zoals ik wil dat een ander tegen mij doet.
3. Ik volg de aanwijzingen van volwassenen op beleefde wijze op.
Veiligheid;
1. Wanneer iemand stop of nee zegt, houd ik onmiddellijk op.
2. Ik houd mijn handen en voeten bij me.
3. Ik loop rustig in school en praat zacht.
Verantwoordelijkheid;
1. Ik gebruik het materiaal waarvoor het bedoeld is.
2. Ik blijf van andermans spullen af.
3. Ik ben zelf verantwoordelijk voor wat ik doe en zeg.
Elke week wordt één van deze regels door de hele school heen aangeleerd of herhaald. Deze regel
hangt in de klas en in de hal op het mededelingen bord.
Beloningssysteem
De bovenstaande regels leren we aan door de kinderen veel complimenten te geven. De
leerkrachten delen aan de kinderen complimentenkaartjes uit. Ook aan kinderen die niet bij hen in
de klas zitten. Met die kaartjes kunnen ze een kleine beloning verdienen bijv. het zitten op de stoel
van juf tijdens het eten en drinken of het kiezen van een spel bij gym.
Als groep kunnen de kinderen ook een beloning verdienen. U moet dan bijvoorbeeld denken aan: 10
minuten extra naar buiten, wieletjes dag, verkleed op school komen. Dit kunt u zien aan “de raket”
die in elke groepen hangt.

Schoolbibliotheek
Deze week zijn alle boeken in de schoolbibliotheek bekeken. Alle oude boeken zijn er uitgehaald om
zo plaats te maken voor nieuwe boeken. De nieuwe boeken worden voor een groot gedeelte betaald
uit de ouderbijdrage en ook de school heeft een bedrag bijgelegd, zodat de bibliotheek straks weer
van moderne boeken is voorzien.
We willen deze boeken graag netjes houden door ze te plastificeren. Zijn er ouders die ons daarbij
willen helpen? Geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind of aan juf Marja. We zouden er heel
blij mee zijn!

Ouderenquête
Onlangs is er een ouderenquête gehouden, waarvan 22 ouders van de 35 deze hebben ingevuld.
Inmiddels zijn de resultaten binnen.
De top 10 van tevredenheid;
Aandacht voor normen en waarden
Mate waarin leerkracht naar ouders luistert
Sfeer in de klas
Omgang leerkracht met de leerlingen
Aandacht voor gymnastiek
Inzet en enthousiasme leerkracht
Huidige schooltijden
Deskundigheid leerkracht
Aandacht voor uitstapjes en excursies
Aandacht voor taal

100 %
100 %
100 %
100 %
95 %
95 %
95 %
95 %
95 %
95 %

De top 10 van ontevredenheid.
Opvang bij afwezigheid van de leerkracht
Veiligheid op weg naar school
Hygiëne en netheid binnen de school
Aandacht voor pestgedrag
Begeleiding leerlingen met extra leerbehoeften

32 %
27 %
23 %
23 %
23 %

Omgang van de kinderen onderling
Uiterlijk van het gebouw
Aandacht voor wereldoriëntatie
Aandacht voor creatieve vakken
Speelmogelijkheden op het plein

23 %
18 %
18 %
18 %
18 %

De uitslag van de enquête is besproken in het team en met de MR.
We zijn erg blij met de top 10 van tevredenheid. Een aantal keren 100 % scoren, geeft aan dat we
goed bezig zijn.
De punten uit de top 10 van ontevredenheid hebben onze aandacht en worden zo mogelijk
opgenomen in ons schoolontwikkelplan voor de komende vier jaar.

Dansuitvoering
De kinderen van groep 1 t/m 4 die op de vrijdagmiddag na schooltijd dansles kregen van “Everybody
dance now”. Geven op vrijdagmiddag 19 april om 15.00 uur een uitvoering (van wat ze geleerd
hebben). U bent van harte welkom om te komen kijken. Op 12 april hebben we koningsspelen en
zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 om 12.00 uur uit, hierdoor komt de les ‘s middags te vervallen en
die wordt op 10 mei ingehaald.

Koningsdag groep 1 t/m 4.
Dit jaar vieren wij met de kinderen van groep 1 t/m 4 bij ons op school Koningsdag. Het thema is
“Oranjebal” en de kinderen mogen verkleed komen. Denk er wel aan dat ze nog spelletjes gaan
doen. De kinderen nemen die dag zelf hun pauze hap en drinken mee. Natuurlijk krijgen ze
tussendoor wel een traktatie. We starten de dag om 8.30 uur en om 12.00 uur zijn ze uit. Wie wil ons
komen helpen?

Groep 5 t/m 8 doet mee aan de Outdoorspelen naast de Hoornsevaart in Alkmaar. Wij zoeken
hiervoor ouders die mee willen om te rijden/begeleiden. We vertrekken om 8.30 uur en zullen rond
11.00 uur weer terug zijn op school. De bovenbouw heeft wel tot 14.15 uur school, want in de
middag staat er nog een tennisles op het programma.

Nieuwe leerling
In groep 1 verwelkomen wij Suus. Zij is op 1 maart 4 jaar geworden.
Suus, 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 uit de groepen.
Groep 1-2.
We zijn na de vakantie gestart met het thema: Bloemen en planten. We hadden gelijk een bak met
narcissen (en later tulpen) in de klas, omdat we in oktober met groep 8 bollen hadden gepland. De
kinderen hebben weer van alles geleerd over de bloem zoals: steel, bol, wortels, knop en hoe een
bloem groeit. Natuurlijk werden er weer liedjes over bloemen gezongen en hebben we narcissen,
tulpen, hyacinten en sneeuwklokjes geknutseld en getekend. We gingen ook een bezoek brengen
aan tuincentrum Ranzijn en alle kinderen mochten een plantje kopen. In de klas hebben we gezaaid
en er kwam een bloemenwinkel waar de kinderen fijn in kunnen spelen.

We hebben nu ook een bee-bot in de klas. Dit is “een bij” die je moet programmeren als je wilt dat
hij iets gaat doen. Dit komt, omdat juf Jetty naar een leergang Herontwerp Toekomstig Onderwijs is
geweest, waar werd gepraat over de 21ste eeuwse vaardigheden die kinderen nodig hebben.
Pompom gaat nu ook weer elk weekend met een kind mee uit logeren. En op maandag worden de
avonturen met de groep gedeeld.
De komende weken gaan we ons bezig houden met het thema: Kikker is verliefd. We hopen dat
iemand weet waar wij kikkerdril kunnen vinden.

Groep 3-4.
1x per week doen we in groep 3/4 aan creatief schrijven. De afgelopen 2 weken hebben we
geoefend met verhalen schrijven.
We beginnen met een woordweb om inspiratie op te doen. Daarna denken we na over ‘WIE is de
hoofdpersoon, WAT gebeurt er, WAAR speelt het zich af’.
Dan het verhaal schrijven op een kladblaadje en vervolgens mag groep 4 het uittypen op de
computer en helpt juf bij groep 3 met het uittypen. Er mag ook een tekening bij gemaakt worden.
De verhalen zijn erg leuk geworden en de tweede keer ging het al een stuk sneller en makkelijker!

Groep 5-6.
Deze weken stond het thema 'Planten' centraal. Kort na de start hebben we meteen zaadjes gepland
en de eerste planten zijn ondertussen al opgekomen. Er wordt heel goed gezorgd voor de planten.
Voor de meivakantie mogen ze mee naar huis zodat er thuis verder voor het plantje gezorgd kan
worden.
Ook zijn we druk bezig met de spreekbeurten, we hebben al heel afwisselende onderwerpen gehad.
Bijvoorbeeld panda's, Rusland, slijm en de boerderij. Er wordt veel aandacht aan besteed, leuk om te
zien.
Op 26 maart hadden we een gastles van Bank voor de klas omdat het de Week van geld was. Hierin
leerden de kinderen hoe je verstandig omgaat met geld, ook hebben een quiz gedaan om erachter te
komen welk geldtype je bent. Ben je bijvoorbeeld een Big Spender, een Spaartopper, Geld-warhoofd
of een Rekenmeester? De CashQuiz mogen we houden, dus die kunnen we vaker spelen.

Groep 7-8.
Groep 7/8 is druk geweest met de Rabo Az foodtour. We hebben een leuke start ochtend gehad en
vervolgens hebben we iedere dag een les gedaan. De leerlingen kregen steeds aan het einde van de
les een vlog opdracht en er werden mooie vlogs ingeleverd. Tot slot moest er een eind vlog
ingestuurd worden en daarmee maakt de klas kans op leuke prijzen. Even afwachten nog of we in de
prijzen vallen.
De leerlingen hebben een ochtend EHBO praktijkles gehad. De kinderen hebben verband aangelegd,
mitella's omgedaan, een pop beademd , gereanimeerd en nog veel meer. Ze weten nu hoe te
handelen bij een ongeval.

Ook hebben de kinderen nog een workshop hack in the class gehad. Daar leerden ze wat je vooral
niet mag doen, want dan overtreed je de wet, maar ook wat wel mag. Ze kregen allemaal een laptop
om eens te kijken of zij zelf konden hacken en dat bleek nog best lastig te zijn.
De leerlingen hebben ook de musical gekozen en de rollen zijn al verdeeld, dus het oefenen kan
beginnen!

