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NIEUWSDRIES  

  

  

  

  

                                        Agenda 

   

Maandag  25 nov.  Start schooljudo voor groep 3 t/m 8. 

Dinsdag  3 dec. Tentoonstelling surprises tot 5 dec. 

Donderdag 5 dec.  Sinterklaasfeest. Kinderen zijn om 12.00 uur vrij. 

Donderdag 19 dec.  Kerstdiner en kerstviering in de kerk. 

Vrijdag  20 dec. Start kerstvakantie 

      

  

                                         Nieuws 

  

Sociale vaardigheden. 
De missie van de Driessenschool is dat iedereen zichzelf mag zijn, dat we onderwijs op maat geven 
en dat kleinschaligheid onze kracht is. Daarbij willen we een school zijn, die een leer- en 
ontmoetingsplek is voor elk kind uit het dorp en de nabije omgeving. 
Om dit te kunnen bewerkstelligen is een fijne en goede sfeer een hele belangrijke voorwaarde. Wij 
werken hier dan ook dagelijks aan. 
Dit doen we door; 

1. lessen te geven uit onze methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling; Kwink, 
2. door elke week een regel aan te bieden, die in elke groep hangt en ook in de centrale hal 
3. door veel complimenten te geven en goed gedrag te belonen. 

We werken daarbij vanuit de waarden respect, veiligheid en zelfstandigheid.  
 

http://www.driessenschool.nl/


Sociaal- emotionele ontwikkeling gaat dus niet vanzelf. Daar gaat veel tijd in zitten en bij het éne 
kind gaat het makkelijker af dan voor het andere. Net zoals bij rekenen of taal. 
Wel is het zo dat de sociaal- emotionele ontwikkeling overal doorgaat, op school, maar ook thuis, bij 
vriendjes/ vriendinnetjes, op de sportclub en in het dorp. 
U als ouders, leden van de (sport)clubs, dorpsbewoners hebben daar dus ook een belangrijke rol in.  
Om u enig idee te geven hoe wij op school een nieuwe regel aanleren/ herhalen zullen wij dit 
regelmatig in de nieuwsbrief aan de orde stellen. 
De regel die we vanaf 25 november behandelen is; Ik doe tegen een ander, zoals ik wil dat een ander 
tegen mij doet. 
Elke groep behandelt de regel uiteraard naar gelang de leeftijd van de kinderen. 
 

                                                                                   
 

Kus en knuffelzone 
Sinds het begin van deze maand hebben we op het schoolplein een kus en knuffelzone. We hebben 
deze sticker cadeau gekregen van SOS kinderdorpen. 
Zonder liefde kan een kind niet groeien, zeggen ze bij SOS Kinderdorpen. Daarmee bedoelen ze dat 
ieder kind de liefdevolle aandacht van een volwassene nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen 
tot een sterk individu. 
Die liefdevolle aandacht ligt aan de basis van de projecten van SOS Kinderdorpen: kinderen die 
niemand meer hebben, opvangen in een warme, liefdevolle thuis. Maar ook in het dagelijks leven in 
onze samenleving wil SOS Kinderdorpen die aandacht stimuleren. 
Dit willen ze bewerkstelligen door het aanbrengen van kus &knuffelzones bij scholen. 
Ouders kunnen hun liefde op 1001 manieren aan hun kinderen tonen. En het moment dat je je 
kinderen ophaalt of afzet op school is daar een mooi voorbeeld van. Daarom bedachten ze bij de 
SOS kinderdorpen de Kus & Knuffel zone, waar ouders hun kinderen elke schooldag nog eens goed 
vast kunnen pakken voor ze hen aan de goede zorg van de leerkracht overlaten of om ze na 
schooltijd weer te begroeten. Wat natuurlijk niet wegneemt, dat u ook nog steeds afscheid van uw 
kind kunt nemen in de klas. 
 

Schooljudo. 
Dit jaar heeft de Driessen zich ingeschreven voor schooljudo. Dit hebben we om meerdere redenen 
gedaan, namelijk in het kader van ons pedagogisch klimaat, waar we dagelijks aan werken en in het 
kader van ons project sport en kleding. 
Op de Driessen werken we dagelijks aan een veilige en fijne sfeer en aan een goed pedagogisch 
klimaat.  Wij werken vanuit de waarden; respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Schooljudo 
levert een bijdrage aan de lichamelijke en sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ook 
werkt het mee aan de groepsdynamiek. 
Bovendien zijn we met “alles- in 1” gestart met het project sport en kleding. Dit sluit dus mooi op 
elkaar aan. 
Elke groep krijgt vier weken lang drie kwartier les van een erkende judoleraar.  
De data zijn; maandag 25 november 



                       maandag 2 december 
                       maandag 9 december en 
                       Maandag 16 december. 
Groep 6/7/8 van 12.45 uur tot 13.30 uur 
Groep 3 /4 /5 van 13.30 uur tot 14.15 uur 
De lessen zijn allemaal in de gymzaal aan de Kopdammerdijk. 
 

 
 

Ontruimingsoefening. 
Donderdag 7 november hebben we “het ontruimen van de school” geoefend. Dit houdt in dat we 
het noodsignaal (wat bij brand of calamiteiten) afgaat, en dat iedereen dan zo vlot mogelijk zonder 
paniek naar buiten gaat. De oefening verliep prima! 
Bij elke groep hangt bij de deur een ontruimingsplan en een vluchtschema. 
 

Staking. 
Woensdag 6 november was de landelijke stakingsdag voor het onderwijs. We zijn die dag met het 
hele team, dat op woensdag werkt, naar Amsterdam geweest om daar onze stem te laten horen! 
Helaas heeft het niet gebracht waar we op hadden gehoopt. De onderwijsbonden denken na over 
“structurele” acties.  
Binnen onze organisatie ISOB wordt dit regelmatig op de agenda van het directeurenoverleg gezet, 
zodat we zoveel mogelijk samen optrekken. 
Wij zijn in ieder geval heel blij dat u ons ook de afgelopen keer heeft gesteund. 



                                          
 

Leerlingenraad. 
Op de Driessen hebben we al jaren een leerlingenraad. We vinden het belangrijk dat kinderen ook 
hun stem over bepaalde zaken van de school mogen laten horen. Op 8 november kwam voor de 
eerste keer dit schooljaar de leerlingenraad bij elkaar o.l.v. juf Marja. 
De leerlingenraad bestaat uit; 
Saar uit groep 4, 
Simon uit groep 5, 
Nathalie uit groep 6, 
Thijs uit groep 7 en 
Mariam uit groep 8. 
In de leerlingenraad bespreken we o.a. onderwerpen uit het schoolontwikkelplan. Zo hebben we nu 
gesproken over de nieuwe methode voor begrijpend lezen die de school wil aanschaffen en wat de 
kinderen daar graag in zouden aantreffen. Ook hebben we gesproken over het schoolplein en hoe 
we dat zouden kunnen opknappen. 
Ook een onderwerp wat altijd besproken zal worden is hoe de sfeer in de groepen is.  
 

Sinterklaas. 
Ook dit jaar brengt Sinterklaas een bezoek aan de Driessen. De groepen 1 t/m 5 krijgen cadeautjes 
van de Sint en in groep 6/7/8 helpen de kinderen Sinterklaas door het maken van surprises. 
Op dinsdag 3 december mogen de kinderen hun surprise al meenemen naar school om deze tentoon 
te stellen in de gymzaal. Zo kan iedereen de prachtige surprises van tevoren aanschouwen. U komt 
toch ook een kijkje nemen in de speelzaal? 
 



 
 
Op 5 december brengt de Sint een bezoek aan school. De kinderen kunnen zoals gewoonlijk vanaf 
8.20 uur op school komen. Vanaf 8.30 uur wachten we op een gezellige manier op de Sint, die rond 
8.45 uur zal arriveren. De Sint zal daarna elke klas gaan bezoeken en in de groepen 1 t/m 5 
cadeautjes geven. In de groepen 6/7/8 maken de kinderen voor elkaar surprises. 
 

Kerstfeest. 
Op donderdag 19 december vieren wij met de kinderen het kerstfeest. ‘s Avonds vindt het 
traditionele kerstfeest plaats en aansluitend de kerstviering in het mooie dorpskerkje. U wordt hier 
op een later tijdstip nog verder over geïnformeerd. 
 
 

Nieuws uit de groepen. 
Groep 1-2-3 
Na de herfstvakantie zijn we in groep 1-2-3 gestart met het maken van de lampionnen voor Sint 

Maarten. De kinderen mochten zelf weten wat voor lampion ze wilden maken. Het resultaat was  

prachtig. Op maandag 11 november hebben de kinderen een bezoek gebracht aan de opa en oma 

van Jasmijn en Simon. Ze hebben een aantal liedjes gezongen en kregen daar een lekkere mandarijn 

voor. 

      
Daarna zijn we gestart met het thema Sinterklaas. We volgen met z’n allen het Sinterklaasjournaal. 

Op maandag stond er een paardenstal in het speellokaal. Op donderdag hing er een brief van 

Sinterklaas in de paardenstal. De kinderen mochten hun schoen zetten en voor het paard was er 



water en een winterwortel. Maar wat stond ervan morgen in de stal? EEN ECHT PAARD! Wat zal er 

nog meer gebeuren de komende weken??? 

 

  
 
Goep 4-5 

 
Het is weer een drukke tijd met veel gezellige feesten. Sint Maarten is net achter de rug, ook 

dit jaar hebben de kinderen weer een mooie lampion geknutseld. Helaas viel het weer wat 

tegen dus hebben niet alle lampionnen de avond overleefd. Nu zitten we alweer volop in de 

sinterklaastijd. Een spannende tijd voor de kinderen. De schoenen zijn al gezet en er stond 

ook een echt paard in de stal. Een klein vriendje van O zo snel, die de stal wel even wilde 



testen. In de klas wordt al druk geoefend met het liedje dat we voor Sinterklaas willen 

zingen, misschien heeft u al een stukje gehoord. Ook hebben we al een broche geknutseld 

die we op 5 december kunnen dragen. 

 

Ook na Sinterklaas hebben we iets om naar uit te kijken, namelijk de kerstmusical. Het 

verhaal is al besproken en ook de rollen zijn al verdeeld. Na 5 december gaan we hiermee 

verder. Dan gaan we de liedjes leren, de scenes oefenen en zorgen voor de aankleding. 

Naast al deze dingen wordt er natuurlijk ook nog hard gewerkt aan andere vakken. 

 Zo zijn we met rekenen nog steeds druk bezig met het leren van de tafels. Groep 4 heeft 

inmiddels alle tafels aangeleerd die zij dit jaar moeten kennen. Deze moeten nog vaak 

herhaald worden de komende tijd zodat deze geautomatiseerd worden. Groep 5 is nog 

bezig met de tafels van 7, 8 en 9. 

 Ook het klokkijken krijgt de aankomende periode extra aandacht omdat wij merken dat dit 

nog lastig is. Wilt u thuis ook oefenen met de tafels en de kloktijden? Dit is wat ze moeten 

kennen: 
 

 Groep 4: analoog -> alle tijden 

                  digitaal -> hele/halve uren (12 uur notatie) 

                  tafel van 1 t/m 5 en 10 

Groep 5: analoog -> alle tijden 

                 digitaal -> alle tijden (24 uur notatie) 

                 tafel van 1 t/m 10 

 
Groep 6-7-8 
De leerlingen hebben van school allemaal oortjes gekregen om te gebruiken bij snappet. Een 

aantal leerlingen hebben deze niet meer. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind weer oortjes 

heeft? Ze worden eenmalig door school verzorgd. Zonder deze oortjes kunnen ze een aantal 

opdrachten niet doen.  

Maandag 11 november hebben de leerlingen een voorlichting gehad over het gebruik van 

drugs en alcohol en over de gevaren. Ook is er gesproken over groepsdruk, dit komt ook 

regelmatig bij kwint terug.  Het was een leerzame les, met indrukwekkende verhalen.  

Donderdag 14 november hebben we een film middag gehad, omdat de klas 10 smileys had 

verdiend. Het was een gezellige middag.  

Vrijdag 15 november zijn we naar Red je maatje geweest. Ook deze keer was het weer in de 

Hoornsevaart. De kinderen vonden het weer een leuke, leerzame en zware les. Het valt niet 

mee, 1,5 uur in je kleding zwemmen. Ouders, bedankt voor het rijden! 

Vanaf maandag 25 november hebben de leerlingen judo lessen. Deze lessen zijn vier weken 

achter elkaar op de maandag. 

 


