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Maandag 21 t/m 25 

okt. 

Week tegen het pesten 

Dinsdag  22 sept. Nationale buitenlesdag 

Maandag 12 okt. 

t/m 

 

Maandag 12 t/m 16 

okt. 

Herfstvakantie 

Maandag 19 okt. Start Alles-in-1 thema voeding groep 1 t/m 8. 

Dinsdag 20 okt. Schoolfotograaf 

    

   

 

 

Wat te doen bij coronaklachten. 
We zijn alweer vier weken onderweg in het nieuwe schooljaar. Een jaar dat toch anders is dan we 
gewend zijn, doordat we nog steeds te maken hebben met het corona virus. 
Vrijdag is in de persconferentie bekend gemaakt dat kinderen tot 12 jaar zich niet meer hoeven te 
laten testen.  
Mocht uw kind toch thuisblijven met lichte corona gerelateerde klachten of klachten binnen het 
gezin, dan geven we, als het langer dan een dag duurt, een pakketje werk mee voor thuis (vanaf 
groep 3). Kinderen die "echt ziek" zijn, hoeven natuurlijk geen huiswerk te maken.  
 
Mocht het voorkomen dat teamleden thuisblijven, dan zijn er twee opties. 
1. Als een leerkracht ziek is, gaan we op zoek naar vervanging.  Gelukkig hebben we meester Henk 
achter de hand, maar met de huidige personeelsproblematiek in het onderwijs, kan het voorkomen 
dat er geen vervanging is. In dat geval zijn we gedwongen de klas naar huis te sturen. Vanaf de 
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tweede dag dat de kinderen (eventueel) thuisblijven, zorgen we ervoor dat er een pakketje met 
werk klaarligt op school. U kunt dit dan in de ochtend ophalen. 
2. Als een leerkracht niet (ernstig) ziek is maar uit voorzorg thuis moet blijven, dan is alleen 
vervanging voor groep 1-2 mogelijk.  Groep 3 zal op dat moment bij groep 4-5 worden geplaatst. 
Voor de overige groepen is vervanging niet mogelijk. In dat geval blijven de kinderen thuis. De 
leerkracht zal dan vanaf de tweede dag het thuiswerk verzorgen, zoals u dat gewend bent tijdens de 
lockdown. In verband met de privacywetgeving, geven wij geen informatie over de reden van 
afwezigheid van teamleden. Als er een leerling of medewerker positief getest is op corona, nemen 
wij direct contact op met de GGD. In overleg met hen worden de te nemen vervolgstappen 
afgesproken. 
U kunt dus ‘s morgens worden geïnformeerd dat uw kind thuis moet blijven i.v.m. afwezigheid van 
de leerkracht. Wellicht is het handig om nu al te bedenken hoe u opvang zou kunnen regelen.  
 

Gedrag op school én thuis.  
Als school is het onze taak om zorg te dragen voor een veilige school. De kinderen wonen in een 
klein dorp en ontmoeten elkaar op school, maar ook na schooltijd op straat, op de sportclub of op 
een andere plek ergens in het dorp. Het is dan fijn als iedereen op een prettige en positieve manier 
met elkaar omgaat. Bovendien draagt een veilig en goed schoolklimaat bij aan betere 
leerresultaten.  
Om deze veiligheid te bewerkstelligen hebben we regels nodig.  Met het team hebben we gekeken 
wat we belangrijke waarden vinden. Dit zijn;  

• Veiligheid  
• Verantwoordelijkheid en  
• Respect  

Deze waarden maken deel uit van ons voorbeeldgedrag en vanuit deze waarden hebben we regels 
gemaakt. Deze regels zijn positief gesteld. Wekelijks wordt een regel aangeboden en/of herhaald. In 
elke groep hangt de regel op een zichtbare plek en ook in de hal hangt de regel van de week.   
  
Om goed gedrag aan te moedigen delen we beloningskaartjes uit. De kaartjes worden per kind 
bewaard. De leerkracht heeft zo goed overzicht of alle kinderen gelijkwaardig worden beloond. 
Wanneer het kind het afgesproken aantal heeft behaald, krijgt het een van tevoren afgesproken 
beloning. Op deze manier werken we ook aan groepsbeloningen.  
  
Goed gedrag aanleren kunnen wij als school niet alleen. Ook u, als ouder heeft daar een belangrijke 
rol in. Een kind leert voornamelijk van zijn/ haar ouders hoe hij of zij zich moet gedragen. Het is dus 
belangrijk dat u het goede voorbeeld geeft en u zich bewust bent van uw gedrag.  
  
Zo kunnen we samen zorgdragen voor een goed en veilig klimaat op school én in het dorp.  
    
   

 
                        

  



Medezeggenschapsraad.  
Elke school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben, zo is wettelijk bepaald. Ook de obs 
Driessen heeft een medezeggenschapsraad. De MR van onze school bestaat uit twee ouders en twee 
leerkrachten. Formeel hoort de MR zes leden te hebben. Omdat onze school een kleine school is zou 
een grotere MR een “waterhoofdfunctie” krijgen. De vergaderingen zijn openbaar.  
Wat doet een MR?  
De MR wordt gevormd door (gekozen) ouders en leerkrachten van de school. In het kort komt het 
erop neer dat de raad de belangen van iedereen die bij de school betrokken is, behartigt. De raad 
bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg op school. Concreet houdt dit in dat zij een 
controlerende taak hebben over de manier waarop de school gerund wordt. Daarbij mogen ze zich 
mengen in alle zaken die spelen en ook zelf onderwerpen aandragen of ter discussie stellen. Alles 
met als doel een optimaal functionerende school te verkrijgen en te behouden. Een aantal zaken zijn 
bij wet geregeld. Zo kan de school in sommige gevallen geen belangrijke wijzigingen doorvoeren 
zonder dat de MR hiermee instemt (instemmingsrecht); in andere gevallen is de school verplicht om 
voor een belangrijke wijziging of ander initiatief eerst de MR om advies te vragen (adviesrecht).   
Dit jaar nemen we afscheid van Jon Bellis en Matthijs Groot, de oudergeleding van de MR. Zij 
hebben zich vele jaren ingezet voor de school als MR lid. Tijdens de eerste MR vergadering van dit 
jaar hebben we afscheid van hen genomen en hen bedankt voor hun inzet. Ook via deze weg willen 
we hen nogmaals hartelijk bedanken voor al het werk wat zij hebben verzet.  
Verder hebben we als oudergeleding Marit; moeder van Jordi (groep 7) en Lieke (groep 4) en Meike ; 
moeder van Pim ( groep 2) verwelkomd. Zij zullen de taken van Jon en Matthijs overnemen. We 
wensen hen heel veel succes bij de MR. Ook via deze weg wensen we jullie van harte welkom.  
De MR van Obs de Driessen bestaat uit:  
Sofie Smit en Charlotte Bakker (personeelsgeleding)  
Marit Boumans en Meike Meijers (oudergeleding)  
Vragen en/of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar; mr.wjdriessen@isobscholen.nl   

 
Ouderraad.  
Op school hebben we ook een Ouderraad. De OR ondersteunt ons in activiteiten zoals het 
sinterklaasfeest, kerstviering, afscheidsavond groep 8 enz.  
De penningmeester beheert het schoolfonds. Daaruit worden genoemde activiteiten en bijv. ook de 
schoolreisjes betaald.   
De voorzitter van de OR is  
De penningmeester is Anna-Eva Kuijn.  
  

Ouderbijdrage. 
Meestal wordt in september/ oktober door de OR de ouderbijdrage geïnd. Omdat door de corona 
veel uitjes niet door kunnen gaan, bespreekt de OR in samenspraak met de MR of de bijdrage voor 
dit jaar een keer verlaagd kan worden. U wordt hier later dit jaar verder over geïnformeerd.  
 

                                                  
 
Zwerfboeken  
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Op school hebben we een zwerfboekenstation. Dit houdt in dat in de hal een boekenkast staat met 
leesboeken voor kinderen van alle leeftijden. De kinderen mogen uit deze boekenkast een boek mee 
naar huis nemen om dit te lezen. Ze kunnen er daarnaar voor kiezen om dit boek terug te zetten in 
de kast, maar ze mogen het boek ook ergens anders neerleggen bijv. in de hal van een wachtkamer, 
bij de voetbalclub of bij een familielid of kennis buiten het dorp. Het boek gaat dan “zwerven”.  
Wij hopen dat dit het lezen zal gaan bevorderen.   
  

  

  
Dinsdag 22 september; nationale buitenspeldag. 
Dinsdag 22 september is de nationale buitenlesdag. Wij zullen die dag zeker één les per groep in de 
buitenlucht lesgeven. 
 

                               
 
Bedanken. 
Graag willen we Jort, de vader van Saar, Juul en Keet bedanken voor het snoeien van de heg. Het ziet 
er weer tiptop uit. Dank je wel! 
 

                                           
  
Bericht uit de groepen.   
Groep 1-2-3.  
We zijn na de vakantie lekker gestart in groep 1-2-3. De eerste week hadden wij het over de regels in 

de klas en op school. Dit kwam ook mooi naar voren in 1 van de lessen van Kwink. Ook kregen de 

kinderen van groep 2 hun eerste weektaak.  Daarna zijn we gestart met het thema Indianen n.a.v. 



van het prentenboek “Kleine Indiaan” van Quentin Gréban. In de eerste week hebben wij het gehad 

over; Wat zijn indianen? Waar wonen Indianen? Hoe leven Indianen? Hoe wonen ze? Etc. De 

kinderen hebben een verentooi geknutseld met prachtige veren. Ook kwam er een tipi in de klas. In 

de tweede week stond het namenfeest centraal. De kinderen hebben indianennamen voor elkaar 

bedacht en we hebben o.a. een indianenketting met kralen en veertjes geknutseld. In de laatste 

week stond de totempaal centraal. Er werden totempalen geschilderd, geknutseld en gestempeld. 

En natuurlijk hebben wij erom heen gedanst. Op de laatste dag van het thema gingen we als een 

echte indiaan een spoor zoeken van een beer (die gelukkig lekker in het speellokaal lag te slapen). 

Alle kinderen waren echte indianen geworden. 

    

 
Voor de kinderen van groep 3 was het natuurlijk ook allemaal bijzonder en heel anders dan voor de 

vakantie. Elke dag gaan ze naar het lokaal van groep 3 en leren ze weer een letter of woord. Ze leren 

letters schrijven en we hebben net het blok van het rekenen afgerond. Ze hebben het super gedaan! 

Voor het eerst gingen ze ook gymmen in “de grote gymzaal”. En ’s middags krijgen ze les samen met 

de kinderen van groep 4-5. Het is allemaal wel even wennen. 

 



 
 
Groep 4-5 
Inmiddels zijn we alweer vijf weken verder na een heerlijke zomervakantie. We zijn fijn met 

elkaar gestart! We zijn begonnen met een stukje herhaling van afgelopen schooljaar, maar 

er zijn ook nieuwe onderwerpen aan bod gekomen. Zo zijn we druk aan het oefenen met 

tafelsommen en kloktijden, zowel analoog als digitaal. Ook bij spelling wordt er herhaald en 

er worden nieuwe spellingregels aangeleerd. Met Alles-in-1 zijn we gestart met thema 

AAAO: Amerika, Australië, Antarctica en de oceanen. De leerlingen hebben zelf ook 

nagedacht wat ze graag tijdens dit thema willen leren. We hebben dit thema ingeleid met 

de vragen: 'Waar wonen wij? Waar ligt Grootschermer? Welke plaatsen liggen er dichtbij? 

Hoe ziet Nederland en Europa eruit?' Vervolgens hebben we de brug gemaakt naar het 

thema AAAO.  De leerlingen hebben totempalen gemaakt. Ze hebben hier met plezier aan 

gewerkt en het eindresultaat is prachtig! Over een aantal weken zullen we Nederland nog 

eens extra aan bod laten komen.  

Verder willen we langs deze weg alle ouders bedanken voor de aanwezigheid tijdens de 

informatieavond. Wanneer u vragen heeft kunt u altijd telefonisch contact met ons 

opnemen of mailen naar charlotte.bakker@isobscholen.nl en sofie.smit@isobscholen.nl. 

 
Groep 6-7-8 

Groep 7 en 8 hebben donderdag 17 september een gastles gekregen over bureau Halt. De 
leerlingen (en ook de juf) vonden dit erg interessant. Ze hebben goed geluisterd en gewerkt 
tijdens deze gastles.  
In de groep was het vaak onrustig, dat had meerdere oorzaken. Dinsdag hebben we met de 
leerlingen een pittig gesprek gehad. Daarna ben ik ook gaan denken hoe we meer rust 
kunnen creëren. Donderdag ben ik met een paar nieuwe dingen gestart. Zo hebben we in de 
klas nu een schema hangen met “de stemvolume”. Hierop wordt aangegeven met welke 
volume de leerlingen mogen praten. Daarnaast staat het woord klas op het bord 
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geschreven. Ik bekijk 10 tot 15 minuten hoe er gewerkt wordt en als dat goed gaat, dan 
komt er een krul achter het woord klas. Bij vier krullen gaat er een smiley weg. En bij 10 
smileys mag de klas een beloning uitkiezen. Ik kan er ook voor kiezen om geen smiley weg te 
halen, maar iedere leerling individueel te belonen met een zonnetje. Bij tien zonnetjes mag 
de leerling een individuele beloning kiezen. Daarnaast hebben we ook een stilte teken 
afgesproken. Wanneer de leerlingen dit zien, dan zijn ze stil en kijken ze mijn kant op. Tot 
slot heb ik een klets momentje ingevoerd. De leerlingen mogen dan 5 minuten op gepaste 
wijze met elkaar kletsen, daarna gaan we op mijn teken weer rustig aan het werk.  
De dag was erg prettig verlopen. Ik heb veel leerlingen gezien die andere leerlingen 
aanspraken als ze de regels niet opvolgden, super! We gaan op deze wijze verder en hopelijk 
blijft dit zo fijn werken. 
 
 


