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Maandag  22 februari t/m  

Vrijdag  26 februari Voorjaarsvakantie 

Maandag 1 maart  Start Alles-in-1 thema; Communicatie 

Maandag  1 maart t/m   

Vrijdag  5 maart 15 minutengesprekken 

Woensdag  24 maart Grote rekendag 2021 

   

                              

School is weer open. 
Het was heerlijk om vorige week dinsdag de kinderen weer op school te zien. Ze hadden er duidelijk 
weer zin in!  
We hebben diep respect voor u en de kinderen over hoe het thuisonderwijs is verlopen. We hebben 
inmiddels al wat toetsen afgenomen en de resultaten vallen over het algemeen mee. Het was wel 
een rare start met het onverwachte winterweer op 8 - en 15 februari, waardoor de school vervelend 
genoeg een dag of een deel van de dag dicht was. We weten dat we hierdoor veel van uw flexibiliteit 
hebben gevraagd.  
Graag willen we ervoor zorgen dat het onderwijs op school veilig is voor iedereen. We vragen u 
daarom om uw kind, ook bij milde gezondheidsklachten als een neusverkoudheid, echt thuis te 
houden. We begrijpen dat dit vervelend kan zijn, maar een hele groep en leerkracht 5 dagen in 
quarantaine thuis waarbij geen onderwijs kan worden gevolgd, is nog veel vervelender. We rekenen 
op uw medewerking. Ook blijven we de hele dag handen wassen, staan er ramen open en blijven 
ouders buiten. Zo proberen we de risico’s voor uw kinderen en voor ons tot een minimum te 
beperken.    
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Extra middelen van het ministerie van onderwijs. 
Vanwege de tweede periode thuisonderwijs is er op dit moment in de media veel aandacht voor 
opgelopen leerachterstanden en extra gelden om die weg te werken. We kunnen ons voorstellen dat 
u daar wat uw kind betreft ook vragen over heeft. Vandaar dat we u graag bijpraten hoe wij hierin 
staan.  
Er wordt de afgelopen maanden veel gesproken over “onderwijsachterstand”. Wij vinden vanuit onze 
situatie en ervaring dat die term te “zwaar” is. Wij (leerkrachten, kinderen en ouders) hebben tijdens 
de weken thuisonderwijs toch niet stilgezeten?! Daarbij hebben we in dit geval het geluk dat we een 
kleine school zijn. We hebben vergeleken met andere scholen veel individuele aandacht voor de 
kinderen, doordat we kleine groepen hebben.  Onze indruk na de eerste lockdown en ook nu weer is 
dan ook dat het met de leerachterstanden bij ons op school wel meevalt. Wij hebben de kinderen via 
Snappet en via skype gerichte instructies kunnen geven. De kinderen mochten altijd vragen stellen 
aan de leerkrachten en dat werkte goed. Ongetwijfeld zijn er onderdelen waar kinderen iets meer 
moeite mee hebben door het thuisonderwijs, maar aan de andere kant zijn er ook onderdelen die de 
leerlingen, door het individuele onderwijs en de aandacht van u als ouder, zelfs beter hebben 
opgepikt. 
We merken wel dat de kinderen het weer lastig vinden om in de klas te zijn met meerdere kinderen, 
dat ze weer moeten wennen aan de bijgeluiden en aan het moeten wachten op hun beurt. Ze vinden 
het heerlijk om hun klasgenootjes weer te zien en er wordt dus ook sneller weer even gekletst. Ook 
daar gaat onze aandacht naar uit.  
Om goed zicht te krijgen op de beheersing van de stof uit de afgelopen weken thuisonderwijs zijn we 
momenteel bezig om de kinderen te toetsen en goed te observeren. Aan de hand van de resultaten 
zullen we bekijken wat de kinderen eventueel extra nodig hebben.  We bekijken of er op een bepaald 
vakgebied extra inzet nodig is voor bijv. spelling of rekenen of (begrijpend) lezen. Het kan zijn dat er 
op groepsniveau iets nodig is of juist voor een klein groepje kinderen of misschien ook wel voor een 
individueel kind.  
Mocht dit zo zijn, dan bekijken we hoe en wanneer we de hulp kunnen organiseren.  
U heeft ongetwijfeld uit de media vernomen dat er extra gelden beschikbaar komen om de 
leerachterstanden bij kinderen weg te werken. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de 
scholen met een plan komen over hoe ze dit willen aanpakken.  
Ook na de eerste lockdown is er door het rijk extra geld beschikbaar gesteld om eventuele 
achterstanden aan te pakken. Wij hebben dit toen uiteraard aangevraagd en daar is o.a. het 
spellingsprogramma voor de bovenbouw uit betaald.  
Ook nu is er dus weer een mogelijkheid om extra geld aan te vragen. Wij zullen dit ook zeker doen 
wanneer we zien dat dit nodig blijkt. 
 Ook de onderwijsinspectie denkt met ons mee over hoe we de komende tijd het onderwijs zodanig 
kunnen inrichten dat de kinderen in de (nabije) toekomst zo weinig mogelijk nadeel ervaren van het 
thuisonderwijs. 
Dit geldt ook voor het VO. Ook zij houden er rekening mee dat er hiaten kunnen zitten in (een stukje 
van) de ontwikkeling. Zij zullen net als het primair onderwijs goed observeren wat nodig is en dit zo 
goed mogelijk inzetten. Vanuit de inzet die het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs levert,  
is ook de conclusie dat de periodes thuisonderwijs geen nadelig effect mogen hebben op de 
schooladviezen van leerlingen. 
Kortom; het is immers de taak van de school dat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en 
wij streven er dan ook naar om dit zo goed mogelijk vorm te geven. 

 
IJspret. 
Vrijdagmiddag werden we uitgenodigd om op de ijsbaan te komen schaatsen. Dat was natuurlijk niet 
tegen dovemans oren gezegd en dus bonden de kinderen van groep 3 t/m 8 vrijdag de ijzers onder 
en hebben ze heerlijk kunnen schaatsen. Gelukkig dat we dit gedaan hebben, want zondag zette de 



dooi al in. Fijn dat we gebruik konden maken van de ijsbaan. De organistoren van de ijsbaan willen 
we hierbij hartelijk bedanken! 
 

                                            
 
Open dag en inschrijven nieuwe leerlingen. 
De jaarlijkse open dag voor scholen in Alkmaar gaat dit jaar helaas niet door. Wordt uw jongere kind 
in het komende schooljaar 2021-2022 4 jaar? Dan kunt u deze alvast laten inschrijven bij ons. Zo 
kunnen we beter inschatten hoeveel kinderen er volgend jaar op school bijkomen.  Kent u in uw 
omgeving nog ouders met jonge kinderen? We zouden het op prijs stellen als u hen wijst op de 
mogelijkheid om een afspraak te maken voor een rondleiding in de school. Alvast heel hartelijk dank!  
 

15 minutengesprekken. 
In de week na de voorjaarsvakantie heeft u de mogelijkheid om met de leerkracht van uw kind te 
spreken. Omdat er dit keer geen rapporten uitkomen, trekken we voor de gesprekken 15 minuten 
per kind uit. De gesprekken zullen digitaal worden gevoerd. De uitnodigingen komen nog. 
 

Vrijdag 19 februari en voorjaarsvakantie. 
De voorjaarsvakantie is dit jaar van maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari.  De vrijdag 
voorafgaand aan de vakantie stond er een studiedag gepland. Doordat de school na de lange 
lockdown nu eindelijk weer open is, besteden we die dag liever aan het onderwijs aan de kinderen. 
De studiedag vervalt dus.   
 

     
  
  

Verkeerssituatie rondom de school. 
Nu de school weer is begonnen, willen we u ook weer even attenderen op de veiligheid rond de 
school. Veel kinderen komen lopend of op de fiets. Dat vinden we heel fijn! 



De kinderen die op de fiets komen, komen door het hek bij de schuur naar binnen, zodat de kinderen 
die lopend komen veilig door het andere hek kunnen. 
Brengt u uw kind(eren) met de auto? De straat voor de ingang is erg smal en soms onoverzichtelijk. 
Rijd daarom vanuit de richting van het Wavertje de straat in en rijd er via het Zuideinde weer uit. Zo 
hebben we zo weinig mogelijk last van tegemoetkomend verkeer. Laat ook uw kind(eren) vlot 
uitstappen en rijd gelijk weer verder.  Zo hebben de kinderen die lopend komen daar het minst last 
van.   
Samen houden we het op deze manier veilig. 
 

                                             
 
Nieuwe leerlingen. 
In groep 1 verwelkomen wij Fleur. Wij vinden het heel gezellig dat jij bij ons op school komt en 
wensen je een fijne tijd toe op de Driessenschool. 
 

 
Grote rekendag 
Op woensdag 24 maart doen we mee met de landelijke grote rekendag. Die  dag besteden we extra 
tijd aan het rekenen. Het thema van die dag is “ Op rekenreis”. Vanuit school gaan de kinderen op 
reis en zullen er verbaasd over staan hoeveel rekenen daarbij komt kijken; het plannen, het op tijd 
zijn, weten waar je heen moet, hoe ver is dat, het bijhouden van je uitgaven enz. We maken er een 
leerzame rekendag van. 
 

                         
 

Nieuws uit de groepen; 
Groep 1-2-3 
Het is alweer een hele tijd geleden dat u iets van groep 1-2-3 heeft gehoord. In december ging de 
school plotseling dicht, maar gelukkig hebben we nog wel een leuke kerstviering in de groep gehad. 
In januari zijn we begonnen met de digilessen. De kinderen van groep 3 gingen door waar ze in 
december waren gebleven. Elke dag hadden we contact met elkaar. Groep 1-2 kreeg elke week een 
project met activiteiten via de mail gestuurd. We hebben het gehad over: De mooiste vis van de zee, 
water, vogels in de winter en schoenen. Elke week hadden we ook contact en deden spelletjes via 
Skype. Wel heel gek om elkaar zo te zien.  
 



 
 
Nu we weer zijn gestart, werd het thema natuurlijk “sneeuw en ijs” en wat geweldig was het weer 
buiten. De kinderen hebben heel veel plezier met de sneeuw gehad en ze kwamen met verschillende 
verhalen op school. Ook zijn er kinderen die nu al aardig goed kunnen schaatsen. Knap hoor! In de 
groep hebben we sneeuwpoppen gemaakt  

            

 en op wanten patronen getekend. Winterliedjes gezongen en woorden gezocht met de “IJ”. Helaas is 
de sneeuw en ijs voorbij, maar we hebben genoten. 
 

Groep 4-5 
Wat is er de afgelopen weken hard gewerkt thuis. Elke dag hadden we contact via Skype. Tijdens de 
dagstart bespraken we van alles en deden we zo nu en dan ook een spelletje. Mijn complimenten 
voor hoe het thuis is opgepakt. Gelukkig mogen we nu weer op school aan het werk. En dat viel 
samen met een dik pak sneeuw. Daar hebben we op school van genoten, elke pauze werd er druk 
geschept en met kruiwagens sneeuw naar alle hoeken van het plein gereden. Ook konden we de 
week afsluiten met schaatsen op de ijsbaan. Dat was heel erg leuk. We ronden nu de laatste dingen 
van het thema Gouden Eeuw af. Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema: Communicatie. 
Daarin leren we bijvoorbeeld meer over rooksignalen, verkeersborden, reclames, lichaamstaal, 
boekdrukkunst, films en het internet.   
 



 
   

                    
Groep 6-7-8 

De leerlingen hebben tijdens de corona periode thuis hard gewerkt. Het was wel weer even wennen 
toen de leerlingen weer naar school mochten. Zo moesten ze weer met elkaar rekening houden en 
ook moesten sommige weer even nadenken welk taalgebruik geschikt is voor op school.  
Maar nu zijn we weer een week verder en lijkt het of we niet zijn weggeweest. De leerlingen hebben 
de CITO toetsen gemaakt om te kijken waar ze nu zitten.   
De spreekbeurten en boekbesprekingen gaan nu ook gewoon van start. Dat betekent dat we vrijdag 
5 maart de eerste spreekbeurt hebben. De leerlingen die hun spreekbeurt of boekbespreking tijdens 
de corona tijd hadden zal ik opnieuw indelen. Ik zal de nieuwe datums doormailen.   

 

            Het team van de Driessenschool  

        wenst u een fijne voorjaarsvakantie. 

 

                                    


