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Maandag  9 januari Weer naar school, start thema vervoer en verkeer  

Maandag- 
donderdag 

9-12 januari Edith deze week van 8-12:15 uur op school 

Dinsdag  10 januari Start Naschoolse activiteiten: kleuterdans groep 1-4 

 10 januari 14:30 uur MR-vergadering 

Maandag 16 januari Start CITO-toetsen 

Maandag-
woensdag 

16-18 
januari 

Edith deze dagen van 12:30 -17:00 uur op school 

Donderdag  17 januari Ouderavond  over gebruik social media. Start 19.30 uur 

   

  

  
                           

Dag allemaal,  
 

En dan is het zomaar januari. Na een heerlijk ontspannen vakantie start ik vandaag op de 
Driessenschool. Een spannende dag voor mij en misschien ook wel een spannende dag voor 
u. De afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest als directeur van OBS De Overhael in 
Driehuizen en vanaf januari mag ik ook directeur zijn van de Driessenschool in 
Grootschermer. Ik ben Edith Hoegen, ben 50 jaar en woon in Castricum samen met mijn 
man Frank en dochter Sofie van 18 jaar. Onze oudste dochter Joni woont alweer 2 jaar in 
Amsterdam. Met heel veel plezier werk ik als directeur. Samen met een team en ouders 
werken in een ontspannen sfeer aan het beste onderwijs voor uw kind(eren) is het leukste 
wat er is. De afgelopen tijd ben ik al een aantal keer op school geweest om met het fijne 
team verder kennis te maken en samen met Marja aan de overdracht te werken. In de 
nieuwsbrief kunt u zoveel mogelijk lezen op welke momenten ik op school ben. Ik zie uit 
naar een eerste kennismaking met u en uw kind(eren)!   

 

http://www.driessenschool.nl/


 
Stadskids: Digitaal stripverhaal 
 
Op maandag 20 maart starten de naschoolse lessen Digitaal Stripverhaal, bedoeld voor de 
kinderen van groep 5-8. In 8 lessen leren de kinderen hoe ze via een verhaal, een script en 
een storyboard kunnen komen tot een spannend fotostripverhaal. Deze supercoole 
activiteit wordt met subsidie van de gemeente Alkmaar mede bekostigd. U kunt uw kind nu 
opgeven via de website van Stadskids. De lessen kosten u slechts 16 euro per leerling, te 
voldoen voor de start van de eerste les.  
 

 
Nogmaals: Ouderavond op 17 januari om 19.30 uur. 
 
Naarmate kinderen ouder worden krijgen ze steeds meer te maken met social media. Een 
goed gebruik van social media is best lastig. Ook op school merken we dat er regelmatig 
dingen spelen op social media, die flink impact kunnen hebben. D.m.v. gesprekken en 
voorlichting proberen we de kinderen hierin wegwijs te maken. 
Omdat we dit als school niet alleen kunnen, maar de ouders hier echt bij nodig hebben 
organiseren we op donderdagavond 17 januari om 19.30 uur een ouderavond, waarin wordt 
besproken wat er zoal kan spelen en wat ouders kan helpen om er goed mee om te gaan.  
We willen zeker de ouders van groep 7 en 8 dringend verzoeken om deze avond aanwezig te 
zijn, maar alle andere ouders zijn natuurlijk ook meer dan welkom. 
Wilt u aan de leerkracht van uw kind doorgeven of u deze avond bij wilt wonen? Alvast onze 
dank.       
 

                                               
 
 

                                          
 

Met vriendelijke groet namens het hele team, 
Edith Hoegen   
 
                             

 
 

 



 

 
 

 

 

                                                   
 

                                                       

 
                    

  
        


