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NIEUWSDRIES
Agenda

Maandag

29 maart

Deze week eieren versieren

Donderdag

1 april

Paasfeest op school

Vrijdag

2 april

Goede vrijdag; vrije dag

Maandag

5 april

Tweede Paasdag

Dinsdag

20 april

Eindtoets groep 8

Woensdag

21 april

Eindtoets groep 8

Nieuws

Corona maatregelen.
Tot op heden is er (nog) geen corona bij ons op school geconstateerd. Echter veel scholen in de regio
hebben hier (al) wel mee te maken gekregen. Graag informeren wij u bij deze welke stappen we
hanteren wanneer we wel met een positieve test te maken krijgen.
Door het nieuwe protocol zijn wij genoodzaakt om bij een positieve test van een leerkracht of een
kind een groep naar huis te sturen, wat natuurlijk heel vervelend is.
Wanneer in een groep een besmetting plaats heeft gevonden, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte
gesteld. Mochten we een besmettingsbericht binnenkrijgen, dan vragen wij de ouders van de
betreffende groep direct hun kind op te komen halen van school. Vanaf die dag blijft de groep 10
dagen in quarantaine thuis en zal er vanaf dag 2 online les worden gegeven. Omdat we te maken
hebben met een groep en niet met een enkel individu kiezen we voor 10 dagen quarantaine voor de
hele groep vanaf het laatste contact met de positief geteste persoon. Zouden we uitgaan van een
individu dan lopen we het gevaar dat er quarantaine op quarantaine volgt. Dit willen we zoveel
mogelijk voorkomen. Daar komt bij dat het voor leerkrachten ondoenlijk blijkt om thuisonderwijs en
fysiek onderwijs te combineren.

De leerkrachten die op school aanwezig zijn, worden als dat nodig is getest en zijn alleen bij een
negatieve uitslag werkzaam op school. Heeft u geen bericht gekregen, dan betreft het niet de groep
van uw kind.
Wanneer een besmetting is geconstateerd, is er altijd overleg met de GGD en volgen wij het beleid
en de adviezen van de GGD op. Onze school valt onder het cluster Noord-Holland-Noord. De positief
geteste uitslagen vallen onder een bepaald registratienummer. De adviezen die de GGD vervolgens
aan ons geeft zijn speciaal gericht op dit registratienummer en onze school. Kortom alle informatie is
aan elkaar gekoppeld en situatie gebonden.
Broertjes of zusjes van klasgenoten van de positief geteste leerling, die in een andere groep zitten
mogen wel naar school komen. Het gaat hierbij namelijk over een derde contact met de positief
geteste persoon.
Uiteraard is de opvolging van de maatregelen niet helemaal waterdicht en wij begrijpen dat dit veel
vragen oproept. Dat is bij ons als leerkrachten niet anders. De enige optie om dit wel waterdicht te
krijgen is om de school in zijn geheel te sluiten, iets wat ook niet wenselijk is. Het is nu eenmaal een
gevolg van de crisis waarin wij nu met zijn allen zitten.
We vertrouwen erop dat we op deze manier zo goed mogelijk door deze coronacrisis heenkomen!

Juf Sofie.
Helaas is juf Sofie al een tijd ziek. Het ziet er naar uit dat zij zeker voor de meivakantie niet terug is op
school. Hoe het erna de meivakantie uit ziet, kunnen we op dit moment nog niet zeggen.
We zijn erg blij met juf Celeste als invalster, maar zij heeft een andere baan aangeboden gekregen
voor de hele week.
Vanaf woensdag 7 april zal juf Marion Laurenssen juf Sofie gaan vervangen. Wij wensen juf Sofie veel
beterschap.

Paasfeest.
Pasen komt alweer dichtbij en daarom staan er op school weer leuke activiteiten op de planning.
Volgende week gaan de kinderen een ei versieren. Zou u daarom begin volgende week een gekookt
ei aan uw kind mee willen geven? De materialen om het ei te versieren hebben we wel op school,
maar mocht uw kind wat materialen thuis hebben om zijn/haar ei mee te versieren, dan mag hij/zij
deze meenemen naar school.
Donderdag 1 april is er weer het traditionele eiertikken. Ook deze dag moeten de kinderen zelf een
gekookt kippenei meenemen. In de klas worden er per groep voorrondes gehouden. Het is de
bedoeling dat twee kinderen uit de groep tegenover elkaar gaan staan en dan hun eieren tegen
elkaar aantikken. Het ei dat heel blijft heeft deze ronde gewonnen. Van iedere groep moet er één

kind overblijven, deze gaat door naar de finale. De finale wordt met mooi weer buitengehouden en
anders in het speellokaal. De acht finalisten nemen het tegen elkaar op. Dit gaat op dezelfde manier
als de voorrondes. Degene van wie het ei heel blijft is de winnaar en verdient een prijs. Er is ook een
prijs voor de tweede en derde plaats.
Op donderdag 1 april worden ook de winnaars van de mooist versierde eieren bekend gemaakt. De
eieren die deze week zijn versierd worden diezelfde middag in de school tentoongesteld. Een jury
kiest van elke groep het mooist versierde ei. Er zijn dus in totaal 8 winnaars en ook zij krijgen een
prijs.
Andere jaren mocht u bij de finale en de prijsuitreiking zijn. Helaas is dit door de corona dit jaar niet
mogelijk.

Vakantierooster 2021-2022
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het komende schooljaar. Ook kunt u het vakantierooster
terugvinden op de website.
Herfstvakantie;
Kerstvakantie;
Voorjaarsvakantie;
Pasen;
Meivakantie;
Hemelvaart;
Pinksteren;
Zomervakantie;

18-10-2021 t/m 22-10-2021
27-12-2021 t/m 07-01-2021
21-02-2022 t/m 25-02-2022
15-04-2022 t/m 18-04-2022
25-04-2022 t/m 06-05-2022
26-05-2022 t/m 27-05-2022
06-06-2022
18-07-2022 t/m 26-08-2022

Vrije dagen/ studiedagen;
Vrijdag 3 december vanaf 12.00 uur
Donderdag 23 december vanaf 12.00 uur
Vrijdag 24 december vanaf 12.00 uur
Vrijdag 18 februari
Woensdag 23 maart
Het is mogelijk dat hier nog 1 of 2 dagen bijkomen. Dit hoort u in ieder geval voor de start van het
nieuwe schooljaar.

Grote rekendag
Woensdag 24 maart deden we mee met de nationale grote rekendag. Het thema van deze rekendag
was reizen.
De dag werd gestart op het schoolplein met de hele school. Op het plein stonden 16 koffers met op
elke koffer een letter of een cijfer. In tweetallen gingen de kinderen op zoek naar deze letters en

getallen en maakten daar een zin van. Daarna werd met elkaar nog een lied gezongen. Hierna
vonden in de lokalen allerlei rekenactiviteiten plaats. Een beetje op een andere manier dan de
kinderen gewend zijn tijdens de rekenles, waardoor het rekenen nog leuker was dan op andere
dagen. De kinderen waren super enthousiast!

Hulp rondom de school
Graag doen we bij deze een oproep aan ouders voor wat werkzaamheden op het schoolplein. Onze
conciërge Haaije, redt het niet in zijn eentje om al het onkruid van het plein te verwijderen. Ook
liggen er enorme plakken zand/gras langs alle hekken, die verwijderd moeten worden. Heeft u een
keer een paar uurtjes over en zou u ons willen helpen?
U kunt zich bij juf Marja melden!

Naschoolse activiteiten.
Voor de groepen 5- 6-7-8 start er op 12 april weer een naschoolse activiteit.; freerunning. U kunt uw
kind opgeven via www.stadskidsalkmaar.nl

Wat is freerunning?
Freerunning is een sport die ontstaan is op straat, waarbij je zo mooi, creatief en snel mogelijk van A
naar B verplaatst. Iedereen doet dat op zijn eigen manier, daardoor is freerun een sport die voor
iedereen geschikt is om zichzelf te kunnen ontwikkelen.
Voor groep 5, 6, 7 en 8 van de W.J. Driessenschool, 1x per week gedurende 8 weken.
•
•

Dag en tijd: maandag 14.15 -15.15 uur
Data: start maandag 12 april

Deze activiteit wordt gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar. De betaling van de eigen bijdrage
( €16,00) doet u via school. Degene die daarvoor in aanmerking komt, kan ook het tegoed op de
AlkmaarPas gebruiken.

Kledinginzameling.

Het is weer lente! Vaak begint het dan bij veel mensen te kriebelen om op te ruimen en schoon te
maken. Mocht u uw kledingkast hebben opgeruimd, dan kunt u uw zakken met oude kleding bij ons
kwijt in de container. De opbrengst komt voor de helft ten goede van de school en de andere helft is
voor Simavi.

Vacature oudergeleding GMR cluster Alkmaar-Graft-De Rijp- Schermer
Beste ouders van de ISOB-scholen,
Wilt u graag meedenken en medezeggenschap hebben over het onderwijs van de ISOB? Het is
belangrijk om toekomstgericht mee te denken aan het behouden en verhogen van kwalitatief goed
onderwijs voor onze kinderen. U kunt hieraan een bijdrage leveren door deel te nemen in de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van ISOB scholen. De GMR bestaat momenteel
uit een vertegenwoordiging van 2 ouders en 3 personeelsleden vanuit de diverse scholen van de
ISOB. Zij komen ongeveer 7x per jaar bijeen in vergadering met de bestuurder van de ISOB waarbij

o.a. de volgende bovenschoolse onderwerpen besproken worden: het koersplan, de begroting en
andere beleidszaken van de ISOB. Heeft u interesse in een plaats in de GMR? Mail dan voor 18 april
a.s. met gmr@isobscholen.nl

Bericht uit de groepen.
Groep 1-2-3.
Er was eens een groep in Grootschermer en die leerde alles over Sprookjes, hierdoor leefden zij nog
lang en gelukkig.
Zo zijn wij begonnen met het nieuwe thema Sprookjes. De kinderen uit groep 3 hebben prachtige
sprookjes verhalen geschreven. Elke week schrijven ze nu een verhaal in hun aparte verhalenschrift
tijdens de weektaak. Ze moeten hier dan ook een tekening bij maken.
Elke week stond er in de groep een sprookje centraal o.a. Sneeuwwitje en de 7 dwergen, Hans en
Grietje, Klein Duimpje. De kinderen hebben Sneeuwwitje en de 7 dwergen gevouwen en de laarzen
van Klein Duimpje geverfd. Ook werden er allemaal spelletjes gedaan met de letters S (sprookjes), H
(Hans) en R (reus). Groep 2 leerde het cijfer 7 schrijven en het bed van Hans en Grietje weven. Er zijn
heel veel sprookjes voorgelezen uit de meegenomen boeken van de kinderen.

Woensdag hadden we de Grote Rekendag met het thema “Op Rekenreis". Op het schoolplein
stonden 16 koffers en reistassen met daarop letters en cijfers. Ze vormden samen de tekst ‘op
rekenreis 2021!’. Daarna zongen we met de hele school het lied wat bij deze Grote Rekendag hoorde
en konden de kinderen per groep aan de slag.
In groep 1 en 2 maakten de kinderen een grote rekenreis met de bus. Ze stopten in verschillende
landen en gingen daar aan de slag met rekenkundige onderwerpen die bij het land pasten.
In groep 3 hadden we een powerpointpresentatie over ‘De wonderbaarlijke rekenreis van Ieke en
Pol’. Ieke en Pol gingen met de trein langs verschillende stations, waar ze uitstapten en rekenkundige
vragen moesten oplossen.

Groep 4-5.
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema: communicatie.
Al snel kwamen we er achter dat communicatie niet alleen te maken heeft met gesproken woorden.
Maar bijvoorbeeld ook met gebaren, lichaamstaal, geschreven taal en tekens. Zo vertellen
verkeersborden een boodschap en communiceert een vuurtoren met zijn lamp naar schepen. Tijdens
de knutselopdracht zijn er mooie vuurtorens gekleid, die straks met een waxinelichtje in huis kunnen
branden.

Ook zijn we als doventolk aan de slag geweest. Tijdens een interview was er steeds een doventolk die
alles vertaalde. We hebben vooraf goed naar Irma Sluis gekeken bij een persconferentie, hoe doet zij
dat?
Nu zijn we bij het onderwerp: tv, radio, telefoon en internet beland. Aankomende lessen gaan we
apparaten, zoals radio's, uit elkaar halen om te bekijken hoe het in elkaar zit. Ook gaan we nog meer
leren over het internet en robots.
Het is tot nu toe een leuk en leerzaam thema.

Groep 6-7-8.
Deze week was het een onrustige week in de bovenbouw. Maandag waren de leerlingen heel druk,
op een negatieve manier en waren er veel ruzies tijdens het buitenspelen. Ik heb aan het eind van de
dag aan de klas gevraagd hoe zij het vonden gaan en zij kwamen met dezelfde dingen als die ik had
gezien. Toen hebben we het erover gehad hoe we dit de volgende dag kunnen voorkomen. Dinsdag
was wel een fijne dag. De leerlingen waren vriendelijk tegen elkaar, hadden meer geduld met elkaar
en er werd rustig gewerkt. In de middag kon je een speld horen vallen in de klas, zo rustig was het.
Woensdag was het weer een onrustige dag. Dit heb ik donderdag met de leerlingen besproken. Ik
heb weer aan ze gevraagd hoe de dag was verlopen. Er kwamen ook wat positieve dingen naar
voren, maar ook veel dingen die niet prettig waren verlopen. De leerlingen kregen toen de opdracht
om op een papiertje te schrijven wat zij nodig hebben voor een fijne klas. De volgende dingen
werden genoemd: elkaar niet afleiden, je goed concentreren, rust, stilte, luisteren naar elkaar,
luisteren naar de juf en ook naar andere juffen, niet zomaar rond gaan lopen in de klas, aardig zijn,
niet schelden, niet vechten, niet steeds op elkaar reageren, niet steeds discussiëren en ruzie maken,
elkaar goed helpen, kinderen die goed kunnen samenwerken naast elkaar zetten, de kanskaartjes
weer goed gebruiken, positieve instelling hebben, meer knutselen, meer tekenen en meer spelletjes
doen. Voor mij zitten er wat bruikbare tips tussen. En aan de opsomming te zien weten de leerlingen
zelf heel goed hoe we een fijne klas kunnen zijn. We blijven dit bespreken, zodat het niet op de
achtergrond verdwijnt en er weer veel onrustige dagen komen. Maar ik heb jullie als ouders daar ook
bij nodig, ik hoor via via wel eens wat verhalen. Daar kan ik dan niks mee, omdat het niet
rechtstreeks van de persoon komt waar het over gaat. Ik hoop dat als uw kind met een verhaal thuis
komt, u deze met mij wilt delen. Als ik goed weet wat er stiekem speelt in de klas, dan kan ik de klas

het beste hulp bieden. Samen staan we sterk!

