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Donderdag

14 juli

Musical groep 7-8, afscheid groep 8

Vrijdag

15 juli

Maandag

29 aug.

Uitglijden van groep 8. Alle kinderen zijn vanaf 12
uur vrij.
Eerste schooldag. De kinderen mogen om 8.20 uur
naar binnen.

Schoolfeest.
Vorig jaar schreef ik in de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie dat we de speelplaats wilden
opknappen. Hanny en Niels zouden de coördinatoren worden en iedereen mocht ideeën aandragen.
Wie had toen kunnen denken dat er een jaar later zoveel prachtige ideeën zouden zijn uitgevoerd.
Afgelopen vrijdag is het schoolplein officieel geopend. Tot mijn grote spijt kon ik hierbij niet
aanwezig zijn, omdat het corona virus mij te pakken had. Ik heb echter begrepen dat het feest een
groot succes was en dat juf Jetty samen met Sterre en Abel het plein heeft geopend.
Bij deze wil ik nogmaals Hanny en Niels heel hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet!
Daarnaast natuurlijk ook alle andere ouders die regelmatig op hun vrije zaterdag hebben
geschoffeld, geschept, geschilderd of andere werkzaamheden hebben uitgevoerd.
Zonder geld of middelen in natura hadden we het natuurlijk ook nooit zo mooi kunnen maken, dus
ook dank aan al onze sponsors.
En natuurlijk ook dank aan de kinderen die tijdens de sponsorloop een fiks bedrag hebben
opgehaald! We zijn ontzettend trots en blij dat dit prachtige plein met goede en prettige
samenwerking tot stand is gekomen!

Schoolgids, schoolontwikkelplan en jaarverslag.
Op de website vindt u de nieuwe versies van de schoolgids, het schoolontwikkelplan en het
jaarverslag.

Studiedagen/ vrije middagen.
Eerder hebben wij met u het vakantierooster gedeeld. Deze vindt u terug in de kalender op de
website en in de schoolapp.
Nu weten wij ook de studiedagen voor volgend schooljaar. Dit zijn;
Maandag 24-10-2022
Vrijdag 10-02-2023
Vrijdag 30-06-2023
Vrije middagen vanaf 12.00 uur;
Maandag 05-12-2022
Donderdag 22-12-2022
Vrijdag 23-12-2022
Vrijdag 21-07-2023
Ook deze dagen zijn in de kalender opgenomen.

Even kennismaken.
Hallo allemaal,
Ik wil mezelf even voorstellen.
Mijn naam is Anneke van Velzen, ben 66 jaar en woonachtig in de Rijp.
Ik ben moeder van twee kinderen en oma van twee kleinkinderen.
De afgelopen 25 jaar ben ik werkzaam geweest op twee basisscholen.
Per augustus van dit jaar kom ik het team van de W.J. Driessenschool versterken.
Ik zal op maandag en woensdag werkzaam zijn in groep 1, 2 en 3.
Het is voor mij belangrijk om elke leerling de juiste begeleiding te bieden.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd bij mij langs komen.
Fijne zomervakantie, groetjes Anneke

Berichtje van de HVO-juf
De afkorting HVO staat voor Humanistisch Vormings-Onderwijs.
Schooljaar 2021-2022 was weer een bijzonder jaar, met nog wat corona-gedoe in een onrustige
wereld.
Voor mij viel de laatste lesweek uit vanwege privéomstandigheden. Leerlingen hebben daarom de
week ervoor al hun HVO-map met ‘verzameld werk’ van dit schooljaar 2021-2022 mee naar huis
mogen nemen. Misschien heeft u de map al voorbij zien komen. Aan de binnenzijde ervan staat
informatie over de les, en er is een website http://www.hvoprimair.nl/ waar nog meer te vinden is.
In de korte lestijd (45 minuten) die ik met de groepen werk, let ik niet op taal- en spelfouten. De
werkbladen in de map zijn deel van een les waarin veel besproken en toegelicht wordt. Een kleine
tekening kan net zoveel ‘betekenen’ als een foutloos opstel. Gedetailleerde of juist onduidelijke
tekeningen, des te vrijer de geest… Hoewel er best ook tekeningen zijn verdwenen na mijn vraag
“Wil je ‘m in je map bewaren, en leg je dan later zelf thuis uit waar deze les over ging?” Leerlingen
zullen van mij misschien ook de uitspraak onthouden; “dat je bij HVO alles mag zeggen wat je denkt,
maar liever geen woorden gebruikt die je ook bij een opa of oma aan tafel niet zomaar roept”.
Wanneer leerlingen zichzelf daarin corrigeren lijkt mij dat het met moraal en geweten prima in orde
is.
Ik heb het afgelopen jaar weer met plezier met de kinderen mogen werken, denken, overleggen,
toneelspelen, zingen, tekenen. Samen ontdekken wie je bent, wat je wilt, denkt en voelt, en
luisteren naar wat een ander bedoelt.
Dank aan alle leerlingen, voor jullie openhartigheid en het enthousiasme! Voor de leerlingen die de
overstap maken; Rowin en Jordi, het allerbeste, en ik ga jullie missen! En na de zomervakantie gaan
we door met HVO, de nieuwe mappen liggen al klaar.
Hartelijke groet, en een hele fijne vakantie, allemaal!
HVO-juf Edith Terband – van Dijk.

Afscheid.
Elk schooljaar nemen we afscheid van onze groep 8 leerlingen. Na 8 jaar basisonderwijs slaan zij hun
vleugels uit en vertrekken ze naar het Voortgezet Onderwijs. Een hele stap, die ook heel spannend
is!
Wij wensen;

Jordi, Rowin en Andis
heel veel plezier en succes op hun nieuwe scholen!

Nieuws uit de groepen;
Groep 1-2-3
Dit is alweer het laatste nieuws uit groep 1-2-3. Wat is ook dit schooljaar weer omgevlogen. In de
laatste maand hebben we nog heel veel met elkaar meegemaakt. Ten eerste hebben we een
uilenshow gehad als afsluiting van het thema “dieren”. We hebben van Martin van Bird Live veel
geleerd over uilen. En als afsluiting vloog de uil naar onze arm.

Juf Charlotte kwam langs met Floor en ging ons trakteren op beschuit met muisjes. “O, wat is ze
lief!”

De juffen (en meester) zijn verschrikkelijk verwend op de juffen- en meesterdag. We gingen
verschillende spelletjes doen zoals: sjoelen, was ophangen, zaklopen etc. Ook gingen de kinderen
cake versieren en mochten ze een chipsketting maken. Later hadden we nog een luisterbingo met
cadeautjes. Het was een super gezellige ochtend.

Omdat het heel warm weer was, was er na de juffendag een waterfeest op school. Lekker spelen
met water en elkaar natspuiten. Heerlijk verfrissend was dat.

In de groep hebben we verschillende groente verbouwd in bakken. Hopen dat we in de winter een
keer boerenkoolstamppot kunnen eten. Helaas moeten we nu ook al op rupsen jacht, want het
koolwitje heeft eitjes gelegd op de rode - en boerenkool.

Op 8 juli hadden we het eindfeest op school. Het nieuwe schoolplein werd geopend door Abel en
Sterre. Er waren allemaal spelletjes, een springkussen en de kinderen mochten gratis een ijsje halen
bij de ijskar.

Groep 4-5
En dan staat de zomervakantie voor de deur. Alles afgerond, volle tassen met schriften, werkboeken
en knutselwerkjes, lege klaslokalen. In de aanloop naar de vakantie hebben we nog hard gewerkt en
veel leuke dingen gedaan. Zo hebben we genoten van een gezellig Eindfeest. De kinderen raakten er
niet over uitgesproken in de klas, ze waren er vol van. Met grote dank aan onze geweldige OR! Ook
hebben de kinderen verschillende activiteiten rondom thema dieren gedaan. Ze hebben uilenballen
uitgeplozen, bezoek gehad van een dierenarts en een valkenier, verschillende knutselwerken in de
klas gemaakt en natuurlijk veel geleerd of alles wat met dieren te maken heeft. Hiernaast hebben de
kinderen samen met Meester Henk een eigen bootje gemaakt. Wat zijn ze mooi geworden! Ze zijn er
heel trots op. En wij op alle kinderen. Ze hebben afgelopen schooljaar hard gewerkt en heel goed

hun best gedaan. Dit werd beloond met een mooi laatste rapport. Voor nu een hele mooie
zomervakantie gewenst en tot volgend jaar.

Groep 6-7-8
Groep 7 en 8 hebben veel de musical geoefend en aan het decor gewerkt. Het decor is erg mooi
geworden en was op tijd af. De laatste scenes van de musical zaten er begin van deze week nog niet
in. Juf kreeg het er wel even benauwd van, maar het is weer allemaal goed gekomen. Ze hebben
heel hard gewerkt en een mooie musical neergezet.
Nu kan iedereen lekker gaan genieten van de zomervakantie en volgend schooljaar weer hard aan
het werk. En natuurlijk maken we er ook weer een gezellig jaar van! Fijne vakantie!

Het team van de Driessenschool wenst iedereen

Een hele fijne zomervakantie!

