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Maandag

23 december

t/m

Vrijdag

3 januari

Kerstvakantie

Maandag

6 januari

8.30 uur Nieuwjaarsgroet op het schoolplein

Donderdag

9 januari

Leerlingenraad

Maandag

13 januari

Start CITO toetsen. Deze worden gedurende drie weken afgenomen.

Vrijdag

24 januari

Nieuwsdries komt uit.

Kerstviering.
Gisteravond mochten we weer traditioneel getrouw gebruik maken van het kerkje voor onze
kerstviering. De kinderen en wij hebben enorm genoten van het inoefenen en uitvoeren van het
kerstverhaal over Denneke. We vonden het fijn om te horen dat het ook bij de ouders in de smaak
viel. We waren ook erg blij met de hulp van de ouders voor en na afloop van de viering. Onze
hartelijke dank hiervoor!

Nieuwjaarsgroet op maandag 6 januari.
Maandag 6 januari starten we op het schoolplein met een nieuwjaarsgroet voor alle kinderen.

CITO toetsen
Op maandag 13 januari starten we met de CITO toetsen voor de groepen 3 t/m 8. We toetsen de
vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. De resultaten worden opgenomen in
het Leerlingvolgsysteem, zodat we kunnen zien of er voldoende ontwikkeling is geweest. Ook wordt
er bekeken of we onze doelen hebben behaald en stellen we onze doelen voor de volgende periode
vast. De resultaten van de toetsen worden tijdens de rapportgesprekken met u besproken.

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 heeft één meneer zich als vrijwilliger aangemeld via NLdoet én hebben we een bedrag
binnen gekregen van € 270,00.
Die dag willen we o.a. de banken van een nieuwe laklaag voorzien, 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!

“Dorpsnieuwsdries”
Al enkele jaren doen we bij alle huishoudens in het dorp een kerstkaart in de bus. Ook dit jaar
hebben we dat weer gedaan en ook deze keer hebben we er een “Dorpsnieuwsdries” aan
toegevoegd. Hierin hebben we wat informatie over de school gegeven. Zo willen we ons nog
zichtbaarder maken in het dorp!

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. Zo was het laatste thema Sport en kleding.
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 Middeleeuwen.

Nieuwe leerling.
In groep 1 verwelkomen wij Jesse. Hij is 13 december 4 jaar geworden.
Jesse, wij vinden het heel gezellig dat je bij ons in de groep komt en we wensen jou een fijne tijd toe
op de Driessenschool.

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2-3
Groep 4-5
En dan is het alweer kerstvakantie… We kijken terug op een goed begin van dit schooljaar waarin we
veel hebben geleerd en veel met de kinderen hebben gedaan! De afgelopen weken stond natuurlijk
volop in het teken van Sinterklaas en kerst. We hebben genoten van het bezoek van Sinterklaas en
zijn Pieten. Na de aankomst per boot hebben we liedjes met elkaar gezongen in de speelzaal. Hierna

hebben we gezellig spelletjes gespeeld in de klas. Natuurlijk kwamen Sint en zijn Pieten ook bij ons
op klassenbezoek. Na het vertrek van Sinterklaas zijn we meten over gegaan op het oefenen van de
kerstmusical; De laatste kerstboom. Na veel oefenen, zingen en knutselen hebben we met elkaar
een mooie kerstmusical ingestudeerd. Ook hebben we natuurlijk met elkaar genoten van een
gezellig kerstdiner in de klas. Alle kinderen hebben iets lekker meegenomen en iedereen zag er
feestelijk uit. Na het kerstdiner zijn we met elkaar naar de kerk gelopen om de kerstmusical op te
voeren. Dit hebben zij fantastisch gedaan! Vandaag hebben we de klas opgeruimd met elkaar en de
klas klaar gemaakt voor een welverdiende kerstvakantie. Alle kinderen hebben een leesbingo mee
naar huis gekregen. Het is fijn als de kinderen ook in de vakantie blijven lezen en dat er af en toe
tafels worden geoefend. Voor nu een hele fijne kerstvakantie gewenst!

Groep 6-7-8
Maandag 16 december was de laatste judo-les. Twee moeders kwamen kijken en hebben ook nog
even meegedaan. Zij hebben kunnen zien hoe enthousiast de leerlingen waren tijdens de les. Ze
hadden er plezier in en ondertussen kwamen ze met nog veel meer vaardigheden in aanraking. Ze
hebben het gehad over vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en
plezier.
Verder hebben we veel gezongen, we moesten de kerstliedjes oefenen voor de musical. In het begin
dachten ze de liedjes niet uit hun hoofd te kunnen leren, maar al snel werd er niet meer op de
blaadjes gekeken. Daarnaast vonden sommige het ook wel spannend om te zingen, maar uiteindelijk
deed toch iedereen mee.
Groep 8 heeft ook nog het decor voor de musical getekend, die daarna door verschillende groepen
werd gekleurd.
De leerlingen hebben ook kerstkoekjes gebakken. Dat was toch nog best wel lastiger dan het in
eerste instantie leek. En nam daardoor wat meer tijd in beslag dan gedacht. Maar iedereen heeft
uiteindelijk koekjes gebakken en lekker opgegeten.

Bericht van de HVO-juf
Vanaf de herfstvakantie hebben we ons tijdens de HVO-lessen onder andere bezig gehouden met
onderwerpen Halloween en/of Sint Maarten, schooluniformen, rijmwoordendomino en het jaarlijks
terugkerende pepernotenspel . Samen spelen is leerzaam, bijvoorbeeld in het oefenen in geduld, in
overleggen met elkaar, tactische samenwerking en empathie; elkaar iets gunnen.
Met groep 5/6 hebben we kerstkaarten gemaakt, groep 7/8 heeft dat inmiddels al vaker met me
gedaan. Ik heb een adresje gevonden voor leuk nieuw Kerst-knutselmateriaal. Daarmee had ik dit
jaar een 3-D opdracht. Voor mij ook even puzzelen. Samen met de leerlingen nieuwe mogelijkheden
bedenken, met mooie resultaten.

Een paar leerlingen uit groep 7 en 8 hebben nog een keer dat huiswerkopdrachtje meegekregen. Een
klein schriftje dat mag worden verbouwd tot dagboek. Het opdrachtvelletje zit erbij. Of ze op 4
dagen iets willen schrijven; iets over een lied, over een uitzicht (mag ook getekend), over een
(tv)programma of film(pje), en over iets wat iemand tegen ze gezegd heeft (en waar ze over zijn
blijven nadenken). Een leerling kwam met een vraag over het ‘waarom’ van mijn huiswerkopdracht;
‘Want als ik het toch voor mezelf moet maken, dan hoef ik dat van mezelf niet.’ Op zich goed en
creatief bedacht, als argument om het niet te hoeven doen. Maar het belangrijkste van deze les
komt over een half jaar, bij het terugkijken op eigen (vergeten?) werk. Ik hoop daarom begin
volgend jaar van alle leerlingen van groep 7/8 een dagboekje te hebben, om tot de zomer voor ze te
bewaren.
Ik wens jullie en ieder die je dierbaar is heel fijne gezellige Kerstdagen een goede jaarwisseling!
Tot volgend jaar!
HVO-juf Edith

Het team van de Driessenschool wenst u
fijne feestdagen
en een heel gelukkig 2020

