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Start naschoolse activiteit voor
groep 1-2-3-4
Schooldichter komt.
MR vergadering
Leerlingenraad
10 minutengesprekken

Naschoolse activiteit.
Artiance organiseert op de Driessenschool voor de groepen 1-2-3-4 het programma “Kunstig omgaan
met natuur”. In deze cursus gaan de kinderen dingen maken met materialen uit de natuur. Eerst
verzamelen ze takken, stenen, schelpen, bladeren en andere voorwerpen uit de omgeving. Daarna
gaan ze ontdekken wat ze hier allemaal mee kunnen maken; fantasiedieren, voertuigen,
muziekinstrumenten of een knotsgekke mobiel; alles mag en de materialen wijzen hun de weg
Er hebben zich al veel kinderen aangemeld. De lessen zijn gisteren gestart en zijn nog 7 weken lang
op donderdagmiddag van 14.15 uur tot 15.15 uur. Kosten zijn 2 euro per keer, de totale kosten
komen op 16 euro. U kunt dit contant betalen bij juf Marja.

Even voorstellen
"Hallo allemaal,
Laat ik mij even voorstellen! Mijn naam is Ronald Kos. Ik ben 23 jaar en ik woon in De Rijp. Ik ben nog

aan het leren om meester te worden en dit doe ik op de iPabo in Amsterdam. Ik zit nu in het 3e
leerjaar. Hiervoor heb ik de studie Onderwijsassistent gedaan op het Horizon College.
Het was even zoeken naar een stageplek, maar gelukkig kon ik hier terecht! Ik loop nu stage bij juf
Charlotte in groep 3/4/5 tot ongeveer eind januari. Op naar een gezellige en leerzame tijd!
Groetjes,
Meester Ronald"

10 minutengesprekken.
Binnenkort kunt u zich weer inschrijven voor een tienminutengesprek over uw kind. Deze
gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 16 november na schooltijd. I.v.m. corona willen wij u
verzoeken om zoveel mogelijk de afstand met de leerkracht te bewaren.

Debat ISOB en fractieleider Asscher een succes
Fractieleider Lodewijk Asscher van de PVDA was op 5 oktober te gast bij een debat van de ISOB over
verbeterpunten voor het onderwijs op de basisscholen. Deze punten zijn eind januari opgenomen in
een manifest dat door de 18 ISOB-scholen is opgesteld. Asscher was toen verhinderd om het debat
bij te wonen, dat nu aan de hand van tien stellingen maandag op de Dag van de Leraar werd
gehouden.
Het debat was opgezet door de basisscholen van de ISOB, maar vond plaats in het Clusius college in
Castricum. Elke ISOB school stuurde een afgevaardigde. Voor onze school was dat Matthijs Groot.
Omdat er vanwege de corona maar 30 mensen aanwezig mochten zijn, konden de niet aanwezige
leerkrachten het debat via een livestream volgen.
Uiteraard nam de politicus het manifest na het debat graag in ontvangst.

Bericht van onze ISOB bestuurder Robert Smid inzake beleid Zwarte Piet
“Ik vind het van belang dat voor alle ISOB scholen hetzelfde geldt en dat we binnen de Stichting één
lijn volgen. Dit heeft mij tot het volgende besluit gebracht: Het Sinterklaasfeest is een feest voor alle
kinderen. De scholen die onder de ISOB vallen maken alleen nog maar gebruik van roetveegpieten.
Versieringen en afbeeldingen die in de school gebruikt worden, worden hiermee in lijn gebracht.
Ook het bijvoeglijk naamwoord zwarte wordt in teksten niet meer gebruikt in relatie tot Piet”.

Oproep!
Al jarenlang liggen de kerstbomen van de Driessen opgeslagen bij de familie Vlugt. Helaas gaat dit
jaar hun laatste dochter van school, zodat we genoodzaakt zijn om een andere opslag te zoeken voor
onze kerstbomen. Wie heeft er plek om deze bomen ( in dozen) ergens op te slaan? Bij deze willen
we gelijk de familie Vlugt hartelijk danken voor alle jaren dat zij een plekje hebben afgestaan.

Volgende thema “alles-in één”; voeding.
Na de herfstvakantie zijn we gestart met een nieuw thema van “alles-in-één”. De komende weken
staan in het teken van VOEDING.
En wat een heerlijk project is dit! Vijf weken lang leren we over eten en drinken. Waar het voedsel
vandaan komt en wat ons lichaam er mee doet. Dat is heel veel. Daar zullen we nog van opkijken. In
rijke landen is aan voedsel geen gebrek. We moeten zelfs opletten dat we onze borden niet te vol
scheppen. De handige “schijf van vijf” leert ons hoe we lekker, gezond en telkens weer anders
kunnen eten. Dit wordt allemaal aangeboden m.b.v. verhalen, liedjes, films en smakelijke doeopdrachten. Echt een project om van te smullen dus!

Schooldichter op 5 november.
Op 5 november komt de schooldichter onze school een bezoek brengen. In alle groepen geeft hij
uitleg over het maken van gedichten en daarna gaan de kinderen ook zelf gedichten schrijven. Het
thema van de gedichten zal voeding zijn, zodat dit mooi aansluit bij het thema van “Alles-in-1. “
Na afloop zullen alle gedichten worden gebundeld en als boek worden gedrukt. Als het boek gedrukt
is, kunt u dit ook kopen. Hier wordt u later nog verder over geïnformeerd.

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2-3
Tot de herfstvakantie hebben we in de groep gewerkt over het thema “beroepen”. Bij de Bee-bot,
die we regelmatig in de groep gebruiken, zat een beroepenset. Hiermee konden we m.b.v.
routekaarten de Bee-bot naar een beroep sturen. De kinderen leerden hierdoor de basis van het
programmeren en volgordelijk denken.

We hebben in de kring met elkaar gepraat over o.a. Wat wil je later worden? Wat is het beroep van
je vader en moeder? Bij welk beroep horen de volgende kledingstukken/attributen? We gingen
woorden en voorwerpen zoeken met een “b”.
Op 22 september was het buitenlesdag. Voor groep 1-2 hadden we buiten op het plein de cijfers 1
t/m 6 opgehangen. Er werd gerold met een dobbelsteen en de kinderen renden naar het cijfer toe.
Groep 3 ging eerst even – en oneven getallen springen. Daarna gingen ze met 2 dobbelstenen
dobbelen, waarop de cijfers 1-2-3 stonden en maakten ze sommetjes, zoveel sprongen mochten ze
dan vooruit.

Verder doen we nog heeeeel veeeeel andere dingen tussendoor. Te veel om op te noemen, houd
daarom de groepsapp goed in de gaten. Na de herfstvakantie zijn we gestart met het thema:
Voeding.
Groep 4-5
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema AAAO (Amerika, Australië, Antarctica en de
oceanen). De kinderen hebben meer geleerd over de verschillende landen, van cultuur tot natuur.
Deze week zijn we gestart met het thema: Voeding. Tijdens dit thema leren we meer over ons
voedsel. We leren dat er verschillende eetgewoontes zijn en dat dit per cultuur kan verschillen. Ook
leren we meer over gezonde- en ongezonde voeding. We gaan bijvoorbeeld etiketten van
verpakkingen lezen. We leren ook waar ons voedsel vandaan komt. In de klas hebben we een
champignon kweek set. Over 6 weken hebben we als het goed is de eerste oogst. We zijn benieuwd!
De eerste boekpromoties zijn inmiddels ingepland. Een boekpromotie is bedoeld om alvast te
oefenen met jezelf presenteren voor de klas, het is dus heel laagdrempelig. Tijdens de boekpromotie
is het de bedoeling dat ze andere kinderen nieuwsgierig maken. Ze vertellen de titel, de auteur en
kort waarom iemand anders dit boek zou moeten lezen. De boekpromotie duurt dus slechts enkele
minuten. Na de promotie krijgen de kinderen een tip en tops. De planning van de promoties wordt
via de schoolapp verstuurd en hangt voor de kinderen ook in de klas.
Groep 6-7-8
De eerste week na de vakantie was het weer wat onrustig in de klas. Er moest soms wel gemopperd
worden. We hebben de regels weer goed besproken en ook besproken wat de consequentie is als ze
zich hier niet aanhouden. Ik hoop dat de rust zo weer terugkomt. Nu vraagt het negatieve gedrag
veel aandacht en dat gaat ten koste van het positieve gedrag van andere leerlingen.
Donderdag 29 oktober krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 een voorlichting over alcohol en de
gevaren hiervan.
Vrijdag 30 oktober hebben de groepen 6,7 en 8 de tweede tafeltoets.

Donderdag 5 november krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 een voorlichting van het PCC. Er komt
een oud- leerling mee om over haar ervaring in de brugklas te vertellen.

