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Maandag - 
vrijdag 

30 januari– 
3 februari 

Nationale voorleesdagen. Alle kinderen doen mee met de 
voorleeswedstrijd. De finale, met een heuse jury, staat 
genoteerd op vrijdag 3 februari! 

Dinsdag  31 januari  Kleuterdans groep 1-4: les 4 

Dinsdag 7 februari Kleuterdans les 5 

Vrijdag 10 februari studiedag team Driessenschool; kinderen zijn deze dag vrij 

Dinsdag 14 februari Kleuterdans les 6 

Maandag-
vrijdag 

20-24 
februari 

Rapport- en adviesgesprekken groep 8 

Dinsdag  21 februari Kleuterdans les 7 

Vrijdag 24 februari Rapport mee 

Maandag  27 februari Start voorjaarsvakantie 

Maandag  6 maart Start thema planten 

Maandag 
en/of 
dinsdag 

6/7 maart Op de maandag of de dinsdag na iedere vakantie worden alle 
leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis 

Maandag-
vrijdag 

6-10 maart Rapportgesprekken groep 1-7 

Dinsdag 7 maart  Kleuterdans les 8 
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Dag allemaal,  
 

De eerste weken op de Driessenschool zitten erop. Dat betekent voor mij niet alleen nieuwe 
kinderen, ouders en teamleden leren kennen, maar ook kennismaken met nieuwe 
afspraken, regels en routines. Dat is echt even wennen voor iedereen. De komende weken 
zal ik de teamleden en de Driessen-werkwijze beter leren kennen door in alle klassen lessen 
bij te wonen en met elkaar in gesprek te gaan. In de school is het al een paar weken erg stil 
in de gangen. Alle kinderen doen erg hun best op de halfjaarlijkse Cito-toetsen. Met deze 
toetsen volgen we de ontwikkeling van uw kind en bekijken we op welke manier we uw kind 
nog beter kunnen helpen. In de week van 20-24 februari nodigen we ouders van groep 8 uit 
voor het rapportgesprek, tevens ontvangen zij dan het definitieve advies voor het 
Voortgezet Onderwijs. De rapportgesprekken over de andere groepen vinden plaats in de 
week van 6-10 maart.  
 
Deze periode werken we in alle groepen ook aan het thema verkeer. Er worden 
verkeersborden ontworpen, goed gekeken naar hoe een fiets nou eigenlijk werkt en welke 
regels er eigenlijk allemaal zijn in het verkeer.  

 
Nogmaals 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.  
 

Nieuws uit groep 1-2-(3) 

 
 
Na de kerstvakantie zijn we gestart met het project vervoer en verkeer. Als opening van het 

project kwam er iemand met een vrachtauto op school. We mochten allemaal achter het 

stuur zitten en ervaren wat je wel en niet kan zien in een vrachtauto. In groep 1-2 stond het 

prentenboek “Gewonnen” van Ruth Wielockx centraal. We gingen o.a. het verhaal aan de 

hand van platen navertellen, de voertuigen categoriseren, synchroon tellen, een 

staafdiagram maken en nog veel meer. Groep 2 maakt nu al 3 weektaakjes per week en die 

gingen ook over het project. Natuurlijk werd er ook gezongen o.a. werd het liedje “Op de 

fiets” aangeleerd.  
 

Op de fiets 



Op de fiets, op de fiets, 

dan zie je nog eens iets. 

Op de fiets, op de fiets, 

dan zie je nog eens iets. 

Met een mandje vol met brood  

naar de eendjes in de sloot. 

Op de fiets, op de fiets, 

dan zie je nog eens iets. 

Op de fiets, op de fiets, 

dan zie je nog eens iets. 

Naar de slager op de hoek 

bij je oma op bezoek. 

Op de fiets, op de fiets, 

dan zie je nog eens iets. 

Op de fiets, op de fiets, 

dan zie je nog eens iets. 

Lekker racen naar de brug 

en dan heel hard weer terug. 

Op de fiets, op de fiets, 

dan zie je nog eens iets. 

Op de fiets, op de fiets, 

dan zie je nog eens iets. 

      

Groep 3 heeft nu alle woorden en klanken gehad. De kinderen zijn geslaagd  voor hun letterdiploma. 

Knap hoor! Ze starten nu met elke week een verhaaltje schrijven in hun verhaaltjes schrift. Daar 

maken ze dan ook een mooie tekening bij. De verhaaltjes mogen ze dan voorlezen aan groep 1-2. 

 
Nieuws uit groep (3)-4-5 

 



Na de kerstvakantie zijn we weer fijn met elkaar gestart. We hebben met de klas een bezoek 
gebracht aan theater De Vest in Alkmaar. Hier hebben we gekeken naar de voorstelling: 
"Een waanzinnige boomhut met 52 verdiepingen".  
Met Alles in één zijn we bezig met thema Vervoer & Verkeer. Bij de thema-opening kwam er 
een vrachtwagen op school. Alle leerlingen mochten er even in zitten om te ervaren wat een 
vrachtwagenchauffeur ziet en vooral wat hij -niet- ziet: De 'dode' hoek. In de klas leren we 
over verkeers(regels) en voertuigen.  
Ook zijn we momenteel volop bezig met de cito toetsen. Afgelopen week hebben we het 
technisch lezen, spelling en rekenen afgerond. Aankomende week gaan we verder met 
begrijpend lezen.  
Met het team zijn we afgelopen donderdag, tijdens de studiemiddag naar de NOT in Utrecht 
geweest. Dit is de Nationale Onderwijs Tentoonstelling. Hier hebben we veel leuke 
methodes bekeken en veel nieuwe ideeën opgedaan. 

 
 
 

 
 

                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 
Edith Hoegen   
 
                             

 
 
 

 
 

 

 

                                                   
 

                                                       

 
                    

  



        


