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Weer naar school ( als het mag)

Kerstviering.
Dat was toch wel een hevige schrik maandagavond. De school weer dicht. Wij hadden het niet echt
zien aankomen!
Het allerergste vonden we toch wel dat dan het kerstdiner niet door zou kunnen gaan.
Wat waren we dus blij toen de OR voorstelde om het te vervroegen naar dinsdagavond. En wat was
het een succes!!!
Om 18.00 uur gingen we met alle kinderen die prachtig versierd waren met lichtjes naar de grote
boom bij het raadhuis. Daar hebben de kinderen hun kerstwens in de boom gehangen. We hebben
het lied van de boom op het plein gezongen en liepen toen weer terug naar school.
Daar hadden de ouders van de OR ondertussen onder hun prachtig versierde kersttenten de eerste
hamburgerbroodjes al klaar. De kinderen smulden er enorm van. Na de ronde van hamburgers
kregen we ook nog een heerlijke saté. De OR had het prima voor elkaar.
Na de maaltijd hebben we verstoppertje gespeeld in de school. Alle kinderen mochten zich
verstoppen en de juffen gingen zoeken. De kinderen (en ook de juffen) waren dolenthousiast. Zo
werd het toch nog een heerlijk kerstfeest en konden we toch op een mooie manier de kerstvakantie
(en de lockdown ) in.
De foto’s van het feest vindt u terug in de schoolapp.

CITO toetsen
In principe zouden we in de week van maandag 18 januari starten met de Citotoetsen. Door de
lockdown stellen we deze even uit. We moeten nog met het team bespreken wanneer we deze
toetsen nu gaan afnemen. U hoort dit nog van ons.

Thuiswerken
Gisteren hebben de kinderen al een pakket met spullen meegekregen. Groep 3 krijgt ze nog thuis.
Deze dagen zijn de leerkrachten nog bezig met hun voorbereiding voor het thuiswerken.
Vanaf maandag 4 januari zal weer via skype en de mail instructies worden gegeven en de kinderen
worden ondersteund. Ook krijgen ze via de mail die dag hun dagplanning door.

Alles-in-1
Al enige tijd werken we in de groepen 4 t/m 8 met de methode Alles-in-1 en wanneer het thema zich
ervoor leent, doen ook de groepen 1 t/m 3 hierin mee.
In deze methode werken we aan de hand van een thema.
In een schooljaar werken we 5 thema’s uit. Door het jaar heen komen in de thema’s aspecten aan
bod die vroeger in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en techniek
werden aangeboden. Ook komen de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek aan de orde.
Deze vakken worden dus allemaal gegeven, maar niet meer afzonderlijk van elkaar. Ze staan nu met
elkaar in verbinding. Dit zorgt ervoor dat er meer op de interesses van de kinderen kan worden
ingespeeld, waardoor de kinderen veel gemotiveerder zijn.
Verder wordt er gewerkt aan wat wij noemen “21e -eeuwse vaardigheden”. Er is onderzocht dat
kinderen in de toekomst vaardigheden nodig zullen hebben, die eerder nog niet echt aan de orde
kwamen zoals kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, informatievaardigheden, leren presenteren, onderzoekend leren, samenwerken en ict- basisvaardigheden.
Ook deze vaardigheden komen dus allemaal aan bod in de thema’s van Alles- in- 1.
Wanneer door de jaren heen alle thema’s zijn behandeld voldoen we ruimschoots aan de doelen die
hiervoor landelijk zijn opgesteld.
Het thema waar we na de vakantie mee starten gaat over de Gouden Eeuw.

Nieuwe leerling.
In groep 1 verwelkomen wij Fleur. Zij wordt 17 januari 4 jaar.
Fleur, wij vinden het heel gezellig dat je bij ons in de groep komt en we wensen jou een fijne tijd toe
op de Driessenschool.

Het team van de Driessenschool wenst u
fijne feestdagen
en een heel gezond 2021

