NIEUWSDRIES
31 januari 2020

F. Wiedijk Jzn.straat 1
1843 JS Grootschermer
0299-671378

Woensdag

12 februari

Open dag ISOB scholen regio Alkmaar.

Donderdag

13 februari

Rapporten gaan mee

Vrijdag

14 februari

Studiedag; alle kinderen zijn vrij

Maandag

17 februari t/m

Vrijdag

21 februari

Krokusvakantie

Maandag

24 februari

Start Alles-in-1 thema; Energie.

Staking
Namens het team wil ik u allemaal bedanken voor het tekenen van de petitie waardoor u ons heeft
gesteund in de staking. Met name Matthijs Groot wil ik hierbij nog even extra benoemen vanwege
het initiatief dat hij hierin heeft genomen.
Matthijs heeft ook de andere MR-en benaderd van de ISOB scholen. Hierdoor hebben in totaal 650
ouders de petitie ondertekend. Een schitterend resultaat!
Donderdag hebben we met de leerkrachten van de andere ISOB scholen nagedacht over de toekomst
van het onderwijs. Dit hebben we gedaan door verschillende scholen te bezoeken en door over
verschillende vraagstukken na te denken en te discussiëren. Hieruit zijn 20 statements ontstaan.
Deze zijn op een grote poster gezet.
Vrijdag is deze poster overhandigd aan de betreffende wethouders van Alkmaar, Bergen en
Castricum. Matthijs heeft toen ook de petities van de ouders overhandigd.
En nu maar hopen dat dit effect gaat hebben……….

Regels op school
De komende weken staan de volgende regels centraal;
In de week van 3 februari; Ik gebruik het materiaal waar het voor bedoeld is.
In de week van 10 februari; Ik doe tegen een ander, zoals ik wil dat een ander tegen mij doet.
In de week van 24 februari; Ik houd mijn handen en voeten bij me.
In elke groep wordt deze regel herhaald en uitgelegd. In de lagere groepen worden de regels
uitgelegd en ingeoefend. In de hogere groepen kennen de kinderen de regels en worden de regels
herhaald. De regel die centraal staat, wordt in de betreffende week extra goed in de gaten
gehouden.

Ouderbijdrage
Vorige week heeft u een brief van de OR gekregen met het verzoek tot betaling van de
ouderbijdrage. Mocht u onverhoopt de brief niet hebben ontvangen, neem dan even contact op met
juf Marja.

Rapporten
Op donderdag 13 februari krijgt de kinderen van groep 1 t/m 8 hun rapport mee naar huis. De
gesprekken zijn in de week van 2 maart. U krijgt van de leerkracht bericht wanneer u zich hiervoor
kunt inschrijven.

Nationale voorleesdagen.
Van 22 januari t/m 1 febr. waren de nationale voorleesdagen. In groep 3 t/m 8 hebben we
voorrondes gehouden m.b.t. wie het mooiste kan voorlezen. Uiteindelijk bleef in elke groep 1 kind
over. Deze mocht op dinsdag 28 januari in de speelzaal voorlezen aan de hele school. Dit was
natuurlijk superspannend, want er was een jury van vier man sterk die op heel veel punten lette.
Zoals bijv.: Lees je mooi op toon, is het stukje goed gekozen, vonden de luisteraars het boeiend, was
het stukje niet te lang of te kort enz.
Er waren 6 super kandidaten, waardoor de jury het erg moeilijk vond om een winnaar te kiezen.

Uiteindelijk werd Saar uit groep 4 nummer 2 en Ysze uit groep 6 werd de winnaar. Saar kreeg een
zilveren griffel en een boekenbon en Ysze kreeg een gouden griffel en een boekenbon.

Open dag
Op woensdag 12 februari houden alle ISOB scholen in de regio Alkmaar hun jaarlijkse open dag.
Op deze dag kunnen toekomstige ouders een kijkje nemen in de school, maar ook is er voor u de
mogelijkheid om bij uw kind in de klas te kijken. De open dag is van 9.00 tot 12.00 uur.

Vrijdag 14 februari en krokusvakantie.
De krokusvakantie is dit jaar van maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari. De vrijdag
voorafgaand aan de vakantie zijn de kinderen ook al vrij. De leerkrachten hebben dan een studiedag.

School van de week op de schaatsbaan.
De Driessenschool is van maandag 3 februari tot en met zondag 9 februari 2020 geselecteerd als
school van de week.
In de geselecteerde week mogen alle kinderen de hele week komen schaatsen op IJsbaan De
Westfries voor € 2,95 p.p. (in plaats van € 5,90). Er is ook een mogelijkheid om, als kinderen zelf geen
schaatsen hebben, schaatsen te huren bij Van der Woude voor € 4,50 per stel (normaal € 6,50). Van
der Woude is gevestigd bij IJsbaan De Westfries.

Gevonden voorwerpen.
Op het tafeltje in de hal staat al geruime tijd een mandje met gevonden voorwerpen. Ook staan er
nog wat schalen en borden van het kerstdiner.
De spulletjes blijven nog een week staan, daarna verdwijnt de kleding in de kledingcontainer en
worden overige spullen weggegooid.

Herhaalde oproep!
Save the date; vrijdag 13 maart 2020; opknappen schoolplein.
Op vrijdag 13 maart willen we met zo veel mogelijk vrijwilligers aan de slag op het schoolplein. Om
deze klus te klaren heeft de Driessenschool zich aangemeld bij het Oranjefonds voor NLdoet.
Wat is NL doet?
Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 2020, samen met duizenden organisaties in het land,
NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en
nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met
NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je
tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om
nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!
Inmiddels hebben twee mensen zich als vrijwilliger aangemeld via NLdoet én hebben we een bedrag
binnen gekregen van € 270,00.

Die dag willen we o.a. de banken met een hogedrukreiniger schoonspuiten, het onkruid verwijderen,
snoeiwerk verrichten en wat zoal nog meer naar voren komt om de speelplaats er voor de zomer
weer gezellig uit te laten zien.
Ook aan u willen we vragen of u zich als vrijwilliger voor deze dag zou willen aanmelden. Dit kan
gewoon op school bij de leerkracht van uw kind of bij juf Marja.
We maken er dan met elkaar een gezellige, werkzame dag van!

Nieuws uit de groepen.
Groep 1-2-3.
In januari zijn we gestart met het thema: ridders, jonkvrouwen en kastelen, omdat de rest van de
school het over de middeleeuwen ging houden. In de klas werd een kasteel gemaakt en de kinderen
gingen o.a. kastelen, helmen voor de ridders en puntmutsen voor de jonkvrouwen knutselen. Er
werden als schrijfpatronen kantelen en ballen van de nar getekend. Een groep kinderen ging
zwaarden meten. De kinderen leerden liedjes over ridder Martijn en ridder Koen en over ridder Jan
Fideel. Met groep 1-2-3 gingen we ook naar de Vest voor de voorstelling de Vriendelijke draak. Een
leuke voorstelling die ging over Teun die denkt dat hij alles weet van draken, maar dan wordt het
dorp Sing Tong Wa opgeschrikt door zo’n monster.

Voor de kinderen van groep 3 was het deze maand ook bijzonder, want die hebben nu na thema 6
alle letters en sleutelwoorden geleerd. Ze werken elke week heel hard aan hun weektaak. Ze doen
dan o.a. oefeningen op de computer met Zoem, maken daar ook extra rekenopdrachten, maken
woorden op de letterdoos en lezen heel veel. Ook werken ze nu hard om de schrijfletters onder de
knie te krijgen.

Groep 4-5.
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het thema: Middeleeuwen.
Naast de informatieteksten die we hebben gelezen en de filmpjes die we hebben bekeken is
er ook veel geknutseld en gespeeld. Het thema leeft echt binnen de groep. Er werden
kastelen geknutseld, glas in lood ramen gemaakt, er zijn schilden met een eigen ontworpen
wapen gemaakt en er wordt gebouwd met Kapla. Daarnaast hebben we ook geleerd hoe het
spel Carcasonne gespeeld wordt, hierbij draait het niet alleen om tactiek maar ook om
sociale vaardigheden. Zoals op je beurt wachten, afspraken maken en naar elkaar luisteren.
We werken nog tot de voorjaarsvakantie aan het thema, daarna is het thema Energie.

Afgelopen week was het ook weer tijd voor de Voorleeswedstrijd. Er was is onze klas heel
veel animo, heel leuk. Na de voorrondes mochten Saar en Emma door naar de finale. Ze
hebben het heel goed gedaan. Ysze uit groep 6 kwam als winnaar uit de bus. Saar konden we
feliciteren met een mooie tweede plaats.
Ook stonden de laatste cito toetsen deze week op de planning. Altijd een drukke periode
waarin een groot beroep op de concentratie van de kinderen wordt gedaan. Wat hebben ze
hard hun best gedaan, we zijn trots op ze!

Groep 6-7-8
Vrijdag 24 januari heeft groep 8 een gastles van het Willem Blaeu TTO gehad. Zo hebben de
leerlingen een beetje een beeld van hoe een les op de middelbare school gaat. De les werd door
leerlingen van het Willem Blaeu gegeven, wat een leuk initiatief!
Verder zijn we druk bezig met het maken van de CITO’S. Door de stakingsdagen zijn we hier iets
langer mee bezig dan gepland.
Dan even iets vanuit mij over de stakingsdagen. Tijdens de stakingsdagen werd mij weer duidelijk
waarom ik dit werk doe: de kinderen. Natuurlijk hoop ik dat er wat gaat veranderen in het onderwijs.
Maar ook hoop ik op een woord dat tijdens de stakingsdagen veel naar voren kwam: vertrouwen.
Vertrouwen van ons bestuur, de inspectie, maar natuurlijk ook van de ouders. Ook ik vraag mij wel
eens af, blijf ik dit werk doen? Mijn antwoord na deze stakingsdagen is volmondig: Ja, ik blijf dit
doen, omdat ik vertrouwen heb in de kinderen. Ik hoop dat de leerkracht van mijn eigen kinderen er
ook zo over denkt. Dat hij/zij vertrouwen heeft in zijn/ haar eigen kunnen en in die van mijn kinderen
en alle andere kinderen. Vanmorgen stond de bovenstaande afbeelding op het bord om ook de
kinderen te laten weten dat ik vertrouwen in ze heb.

