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Vrijdag  22 april Koningsspelen groep 4 t/m 8 

Maandag  25 april t/m  

Vrijdag  6 mei Meivakantie 

Zondag 8 mei Moederdag 

Maandag 9 mei Juf Trudi afwezig; groep 1-2 
om 12.00 vrij 

Dinsdag  10 mei Juf Jetty cursus BHV, juf Karen 
valt in 

Woensdag  18 mei Groep 1 t/m 8 schoolreisje 

Woensdag  18 mei t/m  

Vrijdag 20 mei Groep 7-8 op kamp. 

Woensdag  25 mei Groep 1 t/m 3 sport- en 
speldag 

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 

Vrijdag 27 mei Vrije dag 

Maandag  6 juni Tweede Pinksterdag  

   

 

                              

Oudertevredenheidspeiling 
In januari kon u meedoen met de oudertevredenheidspeiling. In totaal hebben 16 ouders deze 
enquête ingevuld, dat is ongeveer 50 % van de ouders. Dit houdt in dat bij een score van 80% 
ongeveer 13 van de 16 ouders positief hebben gereageerd. 
De resultaten van het onderzoek zijn als volgt; 
 
Imago van de school; 
Imago; 
Rapportcijfer 7,8 
Doen we als school wat we zeggen; 81% 
Aanvullende informatie;71% 
 
 

http://www.driessenschool.nl/


Onderwijsproces; 
Aanbod op 
Leren kinderen voldoende; 86% 
Hoe ervaren kinderen het aanbod;72% 
Welke aandacht is er voor toekomstgerichte vaardigheden; 92% 
Zicht op ontwikkeling en begeleiding; 
Hebben we kinderen goed in beeld; 79% 
Stemmen we goed af op verschillen tussen kinderen;84% 
Pedagogisch/didactisch handelen; 
Geven we kinderen goed les; 80% 
 
Veiligheid en schoolklimaat; 
Welbevinden en veiligheid; 
Hoe is het welbevinden van kinderen;77% 
Hoeveel kinderen voelen zich veilig op school;98% 
Hoeveel kinderen ervaren vervelende situaties op school;20% 
Schoolklimaat; 
Hoe is de sfeer in de groep; 93% 
Zorgt de school voor veiligheid op het plein;83% 
Hoe is het contact met de leerkracht; 84% 
 
Sturen, kwaliteitszorg en ambitie; 
Hoe wordt het leiderschap ervaren; 75% 
 
Samenwerking met ouders; 
Worden ouders goed geïnformeerd; 66% 
Voelen ouders zich gezien en gehoord; 72% 
Is samenwerking gericht op partnerschap;74% 
 
We zijn blij met het resultaat. De punten die lager scoren hebben onze aandacht en daar zullen we 
aan gaan werken.  
 

Invallers op 9 en 10 mei in groep 1-2-3 
Na de meivakantie op maandag 9 mei kan juf Trudi niet invallen. We hebben ook geen andere 
invaller kunnen vinden. Gelukkig is Juf Iwanna er wel in de ochtend, maar zij heeft vanaf 12.00 uur 
andere verplichtingen. Dit houdt in dat de kinderen van groep 1-2 ‘s middags vrij zijn.  
Op dinsdag 10 mei heeft juf Jetty een BHV- cursus. Die dag zal juf Karen invallen. 
 

Avond4daagse 
Hoera, het kan weer! Van 17 t/m 21 mei wordt in Graft/ De Rijp weer de avond4daagse gelopen. 
Jacqueline Tot regelde dit altijd met nog een ouder. Echter deze ouder is gestopt, omdat haar 
kinderen van school zijn. Jacqueline zou heel graag hulp willen hebben van nog een ouder om deze 
organisatie op zich te nemen. Wie o wie wil haar helpen? U kunt het bij haar melden of een mailtje 
sturen naar marja.verruijt@isobscholen.nl  
 

                                                 

mailto:marja.verruijt@isobscholen.nl


 

Sponsorloop en schoolplein. 
In de vorige nieuwsbrief meldden we al dat de kinderen veel geld hebben binnengehaald met de 
sponsorloop. Inmiddels zijn de centjes geteld en kunnen we zeggen dat de kinderen het gigantische 
bedrag van       
 
                                                             
 
      

 
 
 
bij elkaar hebben gelopen. We zijn supertrots op deze kanjers! 
Dit geld ligt nu bij de OR en samen met wat de OR nog aan geld heeft van de sponsors zal het plein 
nog verder worden aangekleed. Ondertussen is er een prachtig vogelappartement geplaatst en als 
klap op de vuurpijl is er een tafeltennistafel neergezet. 
In de perkjes zijn de eerste planten neergezet. De planten in de zij tuin zullen worden geplant met 
hulp van de kinderen van groep 6-7-8. Ze worden daarbij geholpen door een boswachter/hovenier, 
die gelijk uitleg geeft over de verschillende planten.  
Ook is de schuur geschilderd en is er in de andere schuur een plank gemaakt, zodat we de spullen nu 
veel overzichtelijker kunnen opruimen. Wat zijn we ontzettend blij met jullie tomeloze energie en 
enthousiasme!! 
                                                 

                                                 
 

Poetsbus.  

 
 
Groep 3-4-5 wint de Poetsbus wisselbeker! 
 
In maart parkeerde de Poetsbus haar omgebouwde Amerikaanse schoolbus voor de deuren van de 
Driessenschool. Dit bezoek was bedoeld voor 62% van de kinderen uit groep 3 t/m 8 die onze zorg 

€ 2192,50 



extra konden gebruiken (denk aan gaatjes, ontstoken tandvlees etc.). Ook de kleuters kregen de 
mogelijkheid om deel te nemen aan het project. 
Tijdens ons bezoek aan groep 3 t/m 8 is gebleken dan: 

 35% beter is gaan poetsten ten opzichte van onze eerdere bezoeken 

 24% hetzelfde poetst ten opzichte van onze eerdere bezoeken 

 56% van de kinderen gezond tandvlees heeft 

 44% ontstoken tandvlees heeft 

 11% dagelijks wordt nagepoetst 

 17% nooit wordt nagepoetst 
Groep 3-4-5 heeft het beste gepoetst en wint de Poetsbus wisselbeker 
Tijdens ons bezoek aan de kleuters is gebleken dat: 

 10% gaatjes heeft 

 60% van de kleuters een gezonde mond heeft 

 40% van de kleuters extra zorg nodig heeft 

 70% dagelijks wordt nagepoetst 
Er valt nog winst te behalen: kinderen tot 11 jaar moeten 1x per dag worden nagepoetst. Dit komt 
omdat de fijne motoriek in de hersenen nog niet is afgevormd. Wil je controleren of je kind goed 
zelfstandig poetst? Gebruik de plakverklikkers die wij hebben meegegeven! 
Alle ouders/verzorgers hebben in de week van ons bezoek een persoonlijke rapportage ontvangen. 
Door de invoering van de AVG versturen wij de persoonlijke rapportage van het kind via beveiligde 
zorgmail. De afzender van deze mail betreft mondhygiënist Poetsbus Zorgmail. Soms komt deze mail 
in de spam terecht. Indien het persoonlijke verslag niet is aangekomen of je wilt je kind afmelden 
voor het project, dan kan je een mail sturen naar administratie@poetsbus.nl onder vermelding van 
naam kind en geboortedatum. 
 
Over 2 tot 3 jaar bezoekt de Poetsbus jullie school opnieuw. De wisselbeker kan dan door een 
andere klas worden gewonnen! 

                                                                                                                      

Koningsspelen. 
Op vrijdag  22 april doen de groepen 4 t/m 8 weer mee met de Koningsspelen. Deze spelen worden 
georganiseerd door de gemeente Alkmaar.  
De groepen 1 t/m 3 hebben op woensdag 25 mei een sportochtend samen met de Michaëlschool uit 
Zuidschermer en de Overhael uit Driehuizen. Groepen 1-2-3 hebben nog ouders nodig die willen 
rijden en een spel willen begeleiden tijdens deze sportochtend. 
 

mailto:administratie@poetsbus.nl


                                                             
 

Schoolreisje en schoolkamp 
Op woensdag 18 mei gaan de groepen 1 t/ m 6 op schoolreisje naar de Linnaeushof. U wordt na de 
vakantie hier verder over geïnformeerd.  
Groep 7 en 8 gaan van woensdag 18 mei t/m vrijdag 20 mei op schoolkamp. 
 

Vakantierooster 2022-2023. 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit; 

Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023 

Voorjaarsvakantie 27 febr. t/m 3 maart 2023 

Tweede Paasdag 10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 24 juli t/ m 1 september 2023 

De losse dagen en studiedagen zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, wordt u hierover 
geïnformeerd. 
 

Nieuwe leerling.   
In groep 1 verwelkomen wij na de meivakantie Sterre. Zij wordt 10 mei 4 jaar. 
Sterre, wij vinden het heel gezellig dat je bij ons in de groep komt en we wensen jou een fijne tijd toe 
op de Driessenschool.   

                                                                

Gevonden voorwerpen. 
We hebben op school nog wat achtergebleven kledingstukjes gevonden en een melkbeker. Herkent 
u uw eigendom? Wilt u het dan zo spoedig mogelijk ophalen? Op vrijdag 13 mei verdwijnt het in de 
kledingbak.      

                                                                           



                                                                                                       

 
Nieuws uit de groepen. 
Groep 1-2-3. 
We hebben de afgelopen weken gewerkt over het thema: “Het is lente” en daarna over Pasen.  

In de groep hadden we een bloemenwinkel gemaakt met voorjaarsbloemen. De kinderen hebben 

tulpen gevouwen en met handafdrukken bloemen gemaakt. We hebben verschillende zaadjes 

gezaaid. Ook heeft groep 2 een tulp geborduurd. Het versje wat we geleerd hebben over de bollen 

staat hieronder. 

 

Bloem, bloem, bolle bol. 

 Kom maar uit je aardehol. 

 Kom eens met je groene snuit, 

 Doe je winterjasje uit. 

 Weg die kou, kom je nou? 

 Word je rood of geel of blauw. 

 Bloem, bloem bolle bol. 

 Kom maar uit je aardehol. 

Er kwamen later ook dieren in de bloemenwinkel. Zo heeft kip Kato weer heel veel eieren gelegd en 

daar gingen we een staafdiagram van maken. 

     
      

Samen met groep 3 hebben we het liedje “Kip, zei de boer” geleerd: 

Kip, zei de boer, zei de boer, wat zie ik nou? 

Kip, zei de boer, zie de boer, dit ei is blauw! 

Ja, zei de kip, zei de kip, dat krijg je nou: 

het vriest en daarom ziet mijn ei blauw van de kou. 

                             



Kip, zei de boer, zei de boer, ik schrik me dood. 

Kip, zei de boer, zei de boer, dit ei is rood! 

Dat, zei de kip, zei de kip, komt door de haan! 

ik moest steeds blozen want hij kijkt me zo lief aan. 

Hoi, riep de boer, riep de boer, een ei van goud! 

Hoi, riep de boer, riep de boer, van zuiver goud! 

Nee, zei de kip, zei de kip, dat hebt u mis: 

het is geverfd omdat het bijna Pasen is! 

                 

 

De kinderen van groep 3 leren nu in kern 9 woorden met dubbele medeklinkers lezen zoals: kommen 

en takken. Ze hebben o.a. ook  -aai, -ooi, -oei woorden leren lezen en spellen. Het is prachtig om te 

zien hoe knap en gemotiveerd deze kinderen het doen. In september zijn we begonnen met letters 

en nu lezen en spellen ze al zulke moeilijk woorden. Ook schrijven ze leuke verhaaltjes in hun 

schrijfschrift of maken een woorden schilderij. 

         

      
 



Groep 4-5. 
De meivakantie staat alweer voor de deur. We hebben de afgelopen weken weer hard 

gewerkt en veel gedaan. Moederdag knutselen, mooiste ei versieren, eitje tik en morgen 

nog de Koningsspelen bij de Hoornse Vaart in Alkmaar. Na de meivakantie starten we met 

de spreekbeurten. Eerder heeft u hier een mail over gekregen met inhoudelijke informatie. 

Als aanvulling hierop hebben we met de kinderen afgesproken dat de spreekbeurt minimaal 

8 minuten moet duren, inclusief eventueel een filmpje passend bij het onderwerp. Het is fijn 

als u uw kind ondersteunt bij de voorbereiding maar laat uw kind zoveel mogelijk zelf 

bepalen. Ook starten we na de meivakantie met een nieuw thema van Alles in een thema 

dieren. Tijdens dit thema zullen we weer leuke -en leerzame activiteiten gaan doen. Tot slot 

staat het schoolreisje naar het Linnaeushof in Heemstede voor de deur. Voor het eerst met 

de bus! Meer informatie hierover volgt na de vakantie. Wij kijken ernaar uit! Voor nu 

wensen we jullie allen een hele fijne meivakantie! 

Groep 6-7-8. 
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een musical uitgekozen. Vrijdag 22 april hebben ze 

die mee naar huis gekregen. De eerste maandag na de vakantie moeten ze een papiertje 

inleveren met hun top 4 van rollen. Op nummer 1 de rol die ze het liefst zouden willen en zo 

verder. Groep 8 krijgt de hoofdrollen. Vergeet niet je eigen naam erop te zetten, anders 

weet ik niet wie deze rollen wil.  

Groep heeft de IEP gemaakt. Ze zaten op een rustige plek waar ze niet gestoord werden. Ze 

vonden het zelf goed gaan.  

Schoolkamp voor groep 7 en 8 is van 18 t/m 20 mei. Verder informatie krijgen de leerlingen 

tegen die tijd mee. De ouders om mee te gaan zijn al geregeld. 

 
Wij wensen iedereen een hele fijne en gezellige meivakantie toe! 
 
 

                     
 


