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Maandag 23 sept. t/m 

27 sept 

De week tegen het pesten.  

Donderdag 26 sept. Ontruimingsoefening 

Maandag  30 sept. Groep 6-7-8 naar de Vest. 

Woensdag  2 oktober Start kinderboekenweek: Reis mee! 

Vrijdag 4 okt.  Dierendag 

Vrijdag 18 okt.  Nieuwsdries komt uit. 

   

 
 

 
 
Start nieuwe schooljaar. 
Het was best wel even spannend en ook wel even wennen, voor de kinderen, voor de leerkrachten 
en voor u als ouders. 
En dan heb ik het over dat we dit jaar werken in drie groepen. 
Voor de kinderen was het wennen omdat ze met meer kinderen dan ze gewend zijn in de groep 
zitten en dat er met name in de 6-7-8 combinatie meer van hun zelfstandigheid wordt verwacht. 
Voor de kinderen van groep 1-2-3 was het onder meer wennen omdat ze én juf Charlotte én juf 
Iwanna als nieuwe gezichten in hun klas kregen. Ook is het wennen voor deze kinderen dat juf Jetty 
af en toe de groep uit gaat met groep 3. 
Voor de leerkrachten is het wennen, omdat ze hun aandacht over meer kinderen moeten verdelen 
en dat ze een goede, gestructureerde indeling van de dag nodig hebben om zo effectief mogelijk les 
te kunnen geven.  
Voor u als ouders is het natuurlijk ook wennen om te zien dat de groepen groter zijn en dat er een 
klaslokaal minder intensief wordt gebruikt. 
Vorige week zijn de informatieavonden geweest en u heeft een indruk kunnen krijgen hoe de 
leerkrachten werken en wat uw kind dit jaar gaat leren.  
Het is dus even wennen, maar we zijn goed van start gegaan en wij hebben er alle vertrouwen in dat 
dit ook weer een fijn schooljaar wordt. 

                                     Nieuws 

Agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.driessenschool.nl/


Mocht u vragen en/ of opmerkingen hebben, dan mag u dat natuurlijk altijd doen bij de leerkracht of 
juf Marja. 

                                   
 
 
Gedrag op school én thuis. 
Als school is het onze taak om zorg te dragen voor een veilige school. De kinderen wonen in een klein 
dorp en ontmoeten elkaar op school, maar ook na schooltijd op straat, op de sportclub of op een 
andere plek ergens in het dorp. Het is dan fijn als iedereen op een prettige en positieve manier met 
elkaar omgaat. Bovendien draagt een veilig en goed schoolklimaat bij aan betere leerresultaten. 
Om deze veiligheid te bewerkstelligen hebben we regels nodig.  Met het team hebben we gekeken 
wat we belangrijke waarden vinden. Dit zijn; 

 Veiligheid 

 Verantwoordelijkheid en 

 Respect 
Deze waarden maken deel uit van ons voorbeeldgedrag en vanuit deze waarden hebben we regels 
gemaakt. Deze regels zijn positief gesteld. Wekelijks wordt een regel aangeboden en/of herhaald. In 
elke groep hangt de regel op een zichtbare plek en ook in de hal hangt de regel van de week.  
 
Om goed gedrag aan te moedigen delen we beloningskaartjes uit. De kaartjes worden per kind 
bewaard. De leerkracht heeft zo goed overzicht of alle kinderen gelijkwaardig worden beloond. 
Wanneer het kind het afgesproken aantal heeft behaald, krijgt het een van tevoren afgesproken 
beloning. Op deze manier werken we ook aan groepsbeloningen. 
 
Goed gedrag aanleren kunnen wij als school niet alleen. Ook u, als ouder heeft daar een belangrijke 
rol in. Een kind leert voornamelijk van zijn/ haar ouders hoe hij of zij zich moet gedragen. Het is dus 
belangrijk dat u het goede voorbeeld geeft en u zich bewust bent van uw gedrag. 
 
Zo kunnen we samen zorgdragen voor een goed en veilig klimaat op school én in het dorp. 
                             

                  
 

 

 



Even voorstellen. 

 
Hallo allemaal,  
Hier dan een stukje om mij even voor te stellen; ik ben Iwanna Steinhaus, ik ben 46 jaar en sinds dit 
schooljaar als onderwijsassistent aan het werk bij de Driessenschool. De meesten hebben mij vast al 
rond zien lopen in school.  Vorige schooljaren werkte ik in Castricum, onder andere op de basisschool 
waar ik zelf vroeger op school heb gezeten. Nu ben ik echter deze afgelopen zomervakantie verhuisd 
naar Heerhugowaard, na 22 jaar in Beverwijk gewoond te hebben. Ik woon hier met mijn zoon van 16 
jaar en onze 2 konijnen. Op school ben ik voornamelijk aan het werk bij groep 1/2/3, maar ook bij 
groep 6/7/8 word ik ingezet voor bijvoorbeeld leesondersteuning. Net waar ik nodig ben. Ik kijk uit 
naar een gezellig schooljaar met de kinderen.  
Hartelijke groet, 
Iwanna Steinhaus 

 
Medezeggenschapsraad. 
Elke school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben, zo is wettelijk bepaald. Ook de obs 
Driessen heeft een medezeggenschapsraad. De MR van onze school bestaat uit twee ouders en twee 
leerkrachten. Formeel hoort de MR zes leden te hebben. Omdat onze school een kleine school is zou 
een grotere MR een “waterhoofdfunctie” krijgen. De vergaderingen zijn openbaar. 
Wat doet een MR? 
De MR wordt gevormd door (gekozen) ouders en leerkrachten van de school. In het kort komt het 
erop neer dat de raad de belangen van iedereen die bij de school betrokken is, behartigt. De raad 
bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg op school. Concreet houdt dit in dat zij een 
controlerende taak hebben over de manier waarop de school gerund wordt. Daarbij mogen ze zich 
mengen in alle zaken die spelen en ook zelf onderwerpen aandragen of ter discussie stellen. Alles 
met als doel een optimaal functionerende school te verkrijgen en te behouden. Een aantal zaken zijn 
bij wet geregeld. Zo kan de school in sommige gevallen geen belangrijke wijzigingen doorvoeren 
zonder dat de MR hiermee instemt (instemmingsrecht); in andere gevallen is de school verplicht om 
voor een belangrijke wijziging of ander initiatief eerst de MR om advies te vragen (adviesrecht).  
De MR van Obs Driessen bestaat uit: 
Sofie Smit en Charlotte Bakker (personeelsgeleding) 
Jon Bellis  en Matthijs Groot (oudergeleding) 
Vragen en/of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar; mr.wjdriessen@isobscholen.nl  
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Ouderraad. 
Op school hebben we ook een Ouderraad. De OR ondersteunt ons in activiteiten zoals het 
sinterklaasfeest, kerstviering, afscheidsavond groep 8 enz. 
De penningmeester beheert het schoolfonds. Daaruit worden genoemde activiteiten en bijv. ook de 
schoolreisjes betaald.  
De voorzitter van de OR is Maartje Keunen. 
De penningmeester is Anna-Eva Kuijn. 
 

Zwerfboeken 
Op school hebben we een zwerfboekenstation. Dit houdt in dat in de hal een boekenkast staat met 
leesboeken voor kinderen van alle leeftijden. De kinderen mogen uit deze boekenkast een boek mee 
naar huis nemen om dit te lezen. Ze kunnen er daarnaar voor kiezen om dit boek terug te zetten in 
de kast, maar ze mogen het boek ook ergens anders neerleggen bijv. in de hal van een wachtkamer, 
bij de voetbalclub of bij een familielid of kennis buiten het dorp. Het boek gaat dan “zwerven”. 
Wij hopen dat dit het lezen zal gaan bevorderen.  
 

 
 
 
 
Nieuwe leerling. 
In groep 1 verwelkomen wij Thijn en Khadija. 

Thijn en Khadija, wij vinden het heel gezellig dat jullie bij ons in de groep komen en wensen jullie een 
fijne tijd toe op de Driessenschool. 

 
 
 
 
 
Bericht uit de groepen.  
 



Groep 1-2-3. 
Na een prachtige zomervakantie, waar we allemaal in uitgerust zijn, zijn we begonnen met een nieuw 
schooljaar in groep 1-2-3. Wel even wennen voor alle kinderen, want we hebben nu 3 juffen. Juf 
Charlotte op de maandag, juf Jetty op de andere dagen en juf Iwanna komt elke dag helpen in groep 
1-2-3, als groep 3 instructie krijgt. De klas ziet er ook een beetje anders uit. Er zijn hoge tafels waar 
de kinderen van groep 3 aan zitten te werken tijdens de inloop, weektaak, knutselen en het lezen. 
  

 
De start van het schooljaar was ook heel warm, daarom hadden we gelijk een waterfeest op school. 
De eerste dagen hebben we het gehad over de regels in de klas. En wat leren ze snel, ook de 
kinderen die net nieuw zijn. De kinderen van groep 3 hebben de eerste letters en woorden geleerd 
(ik, kim en sim). Elke ochtend leerden we een cijfer schrijven. En op allerlei verschillende manieren 
zijn we aan het rekenen. Soms aan een tafel in een werkboek, maar ook met blokjes, draadjes, 
meetlinten, dobbelstenen, getallenlijn etc. In de tweede week kregen ze al een weektaak waar ze 
serieus aan werken.   
  

                   
   

De kinderen van groep 1-2 leerden de letter “K” van kermis, want in Grootschermer was het begin 
september weer kermis. We hebben een woordweb gemaakt en gepraat over de kermis. De kinderen 
hebben een draaimolen geknipt en geplakt en de groep 2 kinderen maakten tijdens het motorische 
schrijven een reuzenrad van wasco.  



                     
De komende weken werken we over “Dieren in de herfst” zoals: spinnen, slakken, egels 
(winterslaap), vogels (waar gaan sommige naar toe?) etc. In de klas hebben we nu ook een 
Kabouterhuis gemaakt. En de kinderen zijn op zoek naar allemaal kleine diertjes zoals: wormen en 
(naakt)slakken. 
 Maar eerst gaan we vrijdag 20 september op schoolreisje naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen. 
We hebben er zin in!  
 

Groep 4-5. 
De eerste schoolweken zitten er alweer op en we zijn al weer helemaal gewend. Met Alles-in-1 zijn 
we gestart met het thema Europa.  
 
Op vrijdag 20 september zijn we met groep 4/5/6 naar het Zuiderzeemuseum geweest. Eerst gingen 
we met de boot naar het buitenmuseum. Daar zijn we het museum door geweest. Tussendoor 
konden we overal oud Hollandse spelletjes doen. We hebben ons eigen springtouw gemaakt en 
snoepjes gehaald bij de snoepwinkel. Het was een gezellige dag. Maartje, Matthijs, Ronald en 
Diederik bedankt voor het rijden/begeleiden. 
De eerste schoolweken zitten er alweer op en we zijn al weer helemaal gewend. Met Alles-in-1 zijn 
we gestart met het thema Europa.  

    


