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NIEUWSDRIES
Agenda
Dinsdag

28 mei

Bezoek Beeldentuin

Donderdag

30 mei

Hemelvaart

Vrijdag

31 mei

Vrije dag

Vrijdag
Maandag
Donderdag
Zondag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
Vrijdag

7 juni
10 juni
13 juni
16 juni
19 juni
20 juni
25 juni
28 juni

Trouwdag juf Charlotte
Tweede Pinksterdag
Studiedag. De kinderen zijn vrij.
Vaderdag
GMR vergadering
Afsluiting project kunst in ons eigen “Driessenmuseum”
MR vergadering
Nieuwsdries komt uit.

Nieuws
Nieuwe logo
Maandag 13 mei hebben we ons nieuwe logo onthuld. Het logo staat voor de kinderen op de school
en in het dorp. De groene kleur staat voor de polder en het blauw voor het water. Het lichtgroene
deel is de brug die de kinderen verbindt, zowel met elkaar als met het dorp waar de brug met name
in de zomer een ontmoetingsplek voor de kinderen is.
De onthulling van het logo was tevens de aftrap voor de start van het project “Kunst”.

Reünie en dorpsfeest
Wat een geweldig feest hebben we zaterdag gevierd! De reünie werd bezocht door ongeveer 150
mensen. Zij reageerden allemaal heel positief op de geweldige tentoonstelling die Aldert Pilkes had
samengesteld uit het archief van “50 jaar Driessen” en andere aangeleverde foto’s. Om 17.00 uur
voegden zich nog zo’n 100 dorpsgenoten toe om te genieten van een voortreffelijke barbecue. Al het
eten en drinken was verzorgd door de Reus en er werd goed gebruik van gemaakt! Dit alles werd
feestelijk ondersteund door een geweldige band. Voor de kinderen was er een goochelaar en zij
konden hun ogen niet geloven bij het zien van de trucjes die hij uithaalde.
Het feest was perfect georganiseerd! We willen daarom alle vrijwilligers nogmaals hartelijk danken
voor hun geweldige inzet en harde werken. Mede dankzij jullie is dit een onvergetelijk feest
geworden!
Hartelijk dank!!

Website en schoolapp aangepast.
Deze week zijn we gestart met het vernieuwen van de website. Het nieuwe logo is ingevoegd en ook
de kleuren zijn veranderd. Maandag zijn er nieuwe foto’s gemaakt. Ook deze zijn voor een deel op de
website geplaatst. En ongetwijfeld heeft u al gemerkt dat ook de schoolapp is aangepast. Alleen de
achtergrond op de voorpagina van de website zal door de hoofdbeheerder nog van een andere
kleurstelling voorzien.

Studiedagen
Op 7 mei hebben we een studiedag gehad die in het teken stond van klassenmanagement.
We hebben gekeken voor welke taken we onze onderwijsassistente gaan inzetten. Ook hebben we
gekeken hoe we het lokaal van de huidige groep 3-4 gaan gebruiken. Dit lokaal zal in de ochtend
voornamelijk voor groep 3 worden gebruikt. In de middag wordt het gebruikt voor de groepen 6-7-8
Ook hebben we gewerkt aan de roosters voor volgend schooljaar. Het was een praktische en nuttige
bijeenkomst.
Donderdag 13 juni hebben we de laatste studiedag van dit schooljaar. De kinderen zijn dan de hele
dag vrij.

Juf Charlotte gaat trouwen
Vrijdag 7 juni is het voor juf Charlotte groot feest. Zij gaat die dag trouwen. Groep 5-6 mag ook langs
komen op het feest. We wensen juf Charlotte en haar vriend Jeff een hele fijne dag toe en heel veel
geluk in de toekomst.

Workshop voor ouders: website bouwen ( ingezonden stuk)

Alweer zo'n leuke Forte workshop, maar dit keer voor ouders! Tijdens de workshop Website Bouwen
op woensdagavond 19 juni leer je je eigen website maken in de programmeertalen HTML en CSS. Een
leuke mogelijkheid om je nieuwe skills daarna ook aan je kind te kunnen leren!
Meer info en tickets: www.fortekinderopvang.nl/experience

Nieuwe leerling.
In groep 1 verwelkomen wij Caithlynn. Zij is op 20 mei 4 jaar geworden.
Caithlynn, wij vinden het heel gezellig dat je bij ons in de groep komt en wensen je een fijne tijd toe
op de Driessenschool.

Bericht uit de groepen.
Groep 1-2.
In de eerste week na de meivakantie hebben we hard gewerkt aan het Moederdagcadeau en
inpakpapier. Juf Maaike had de kinderen een heel lief versje aangeleerd. Daarna zijn we maandag na
de onthulling van het nieuwe schoollogo gestart met het thema: Kunst. We hebben het gehad over
mengen van verschillende kleuren, mengen met wit en zwart. Centraal stonden de prentenboeken:
“Blauwtje en geeltje” en “Een boek” wat de kinderen hilarisch vonden.

Ook hebben we o.a. een leuk opzegversje geleerd over kleuren.
Hokus pokus
Hokus pokus met wat franje.
Rood en geel wordt oranje.
Hokus pokus met een zoen.
Blauw en geel wordt groen.
Hokus pokus met wat raars.
Blauw en rood wordt paars.

Deze week hebben wij het over Rembrandt van Rijn en “Het meisje met de gouden jurk” uit de
Nachtwacht. We zijn heel veel aan het schilderen en experimenteren. We zijn nog heel veel van plan,
maar dat leest u in de volgende Nieuwsdries.

Groep 5-6.
Na het maken van het Moederdagcadeau mogen we alweer lekker creatief aan de slag.
We zijn namelijk begonnen aan het thema Kunst! Tijdens dit thema denken we na over wat kunst
kunst maakt en bekijken we verschillende werken van kunstenaars. Ook denken we na over welke
kunst we mooi vinden. Ieder dag lezen we een verhaal uit het 'grote Rijksmuseum voorleesboek'.
Hierin hebben bekende kinderboekenschrijvers verhalen bedacht bij enkele schilderijen uit het
Rijksmuseum. Ook zijn we zelf aan de slag gegaan. Zo hebben we geleerd om een mensfiguur te
maken uit klei, is er een groepswerk gemaakt in de stijl van Andy Warhol, zijn er Mondriaan kubussen
gemaakt en hebben we een vlechtwerk gemaakt volgens 'de Stijl'. Zo leren we de stijl van een
kunstenaar kennen. Deze werken worden aan het eind van het thema op donderdag 20 juni
tentoongesteld in ons museum. Volgende week staat er een uitje naar de Beeldentuin op het
programma. Daar leren we over het werk en leven van Nic Jonk.

Groep 7-8.
De leerlingen hebben het theorie- en het praktijkexamen van verkeer gedaan. Voor de theorie zijn ze
allemaal geslaagd, praktijk weten we nog niet. Maar dat komt vast ook goed.
Donderdag 6 juni staat een excursie gepland, deze excursie heeft Noé voor ons gewonnen. De
excursie vindt plaats bij het project Vroonermeer in Alkmaar. De excursie zal bestaan uit een
welkomstwoordje met een presentatie. Daarna zal een uitvoerder met de leerlingen een rondje over
het project maken. Ik ben nog op zoek naar drie rijders zodat deze excursie door kan gaan.

Verder zijn we druk aan het werk aan de musical en het schiet al op. Misschien kunt u uw kind nog
wel helpen om de tekst te leren. Eén keer per dag oefenen we deze sowieso, maar dat is niet genoeg.
Ondertussen zijn er ook al drie dansjes af en die zien er super goed uit!

