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Maandag  26 april t/m  

Vrijdag  7 mei Meivakantie 

Zondag 11 mei Moederdag 

Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag 

Vrijdag 14mei Vrije dag 

Maandag  6 juni Tweede Pinksterdag  

   

 

                              

Betaling ouderbijdrage. 
Graag willen wij u nogmaals herinneren aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage voor de OR. 
Jaarlijks organiseert de ouderraad voor uw kind(eren) diverse festiviteiten, uitstapjes, 
cultuuractiviteiten en schoolreisjes, waarvoor het schoolbudget ontoereikend is. Hiervoor is de 
ouderbijdrage bestemd, zie ook de toelichting op de achterzijde.  
De hoogte van de bijdrage is: 
voor kinderen in groep 1 t/m 2: Euro 60,00 per schooljaar 
voor kinderen in groep 3 t/m 8: Euro 70,00 per schooljaar 
indien uw kind niet het gehele schooljaar op school heeft gezeten, zullen we in overleg met u een 
lager bedrag in rekening brengen.  
Wij vragen u vriendelijk om de bijdrage over te maken op: 
Rabobank rekeningnummer NL33 RABO 0345 8890 45 

t.n.v. OBS WJ Driessen OR ISOB, onder vermelding van de naam van uw kind(eren). 

Mocht u vragen hebben over de vrijwillige ouderbijdrage dan kunt u contact opnemen met Anna-Eva 
Kuin, de penningmeester van de OR. 

     

http://www.driessenschool.nl/


Ziek en zeer. 
Helaas zal juf Sofie ook na de vakantie nog niet terug zijn op school. Juf Marion Laurenssen valt na de 
vakantie in op maandag in groep 1-2-3 en op woensdag in groep 4-5.  
Op dinsdag staat juf Charlotte in groep 4-5 en op woensdag in groep 6-7-8.  
Vorige week was ook juf Jetty ziek. Voor haar konden we helaas geen invaller vinden en we hebben 
het onderling met extra inzet van o.a. juf Iwanna en juf Charlotte op kunnen lossen.  Niet de meest 
ideale manier om les te geven, maar we hebben gelukkig nog geen klassen naar huis hoeven sturen.  
 

 
 
Schoolplein onkruid vrijmaken. 
We zijn heel blij dat een aantal ouders bereid zijn om het schoolplein onkruidvrij te maken. Echter 
het is een fikse klus en vele handen maken licht werk. Mocht u nog een paar uurtjes over hebben en 
ons willen helpen, dan horen wij dit graag. U kunt zich melden bij Hanny Schermer of bij juf Marja.  
 

       
 
Nieuwe leerling.   
In groep 1 verwelkomen wij Bryce. Hij wordt 24 mei 4 jaar. 
Bryce, wij vinden het heel gezellig dat je bij ons in de groep komt en we wensen jou een fijne tijd toe 
op de Driessenschool.   

                                                                

 
Koningsspelen. 
Gisteren deed onze school mee aan de Koningsspelen. 
De kinderen en het team van leerkrachten werden daarbij ondersteund door instructeurs van 
Alkmaar Sport en zij deden dit fantastisch! 
Voor de groepen 1-2 waren er loopfietsen en stepjes, waarmee de kinderen een parcours over het 
schoolplein konden afleggen. De kinderen zoefden langs verkeersborden en pionnen en genoten 
enorm! 
De groepen 3 t/m 8 waren uitgeweken naar de sportvelden bij de gymzaal. Hier waren atletiek 
activiteiten uitgezet en een bootcamp. 



De kinderen konden daardoor o.a. hardlopen vanuit startblokken, hordenlopen, zaklopen, 
kruiwagentje lopen, paardje rijden, buikspieroefeningen doen en nog veel meer. 
De kinderen genoten zichtbaar van deze activiteiten.  
Zo werden de Koningsspelen een echt feest op de Driessenschool!  
 

 

 
 

 

 

 

Nieuws uit de groepen. 
Groep 1-2-3. 
De afgelopen maand hebben we gewerkt over het thema Lente. We hebben gebruik gemaakt van de 

methode Schatkist (waar wij regelmatig thema's uit kiezen). De methode had een themaverhaal over 

“de Lente", verschillende spelletjes en taalactiviteiten. Het werd wel een uitgebreid thema, omdat 

thema Pasen er ook in viel. We hebben eerst kip Kato in de klas gehad en elke dag had ze eieren in 

haar nest gelegd. De ene dag 3 eieren, de dag erna 5 etc. en daar hebben wij een staafdiagram van 

gemaakt. Ook praat je dan met de kinderen o.a. over erbij, eraf, meer, minder en evenveel. De 

kinderen van groep 2 hebben het cijfer 0 leren schrijven (net een ei).  



      

In de klas hebben we ook een lentespeelhoek gemaakt met dieren en planten. We hebben bekeken 
hoe de lentebloemen groeien en bloeien en hoe de jonge dieren die nu geboren worden heten. Als 
verrassing kregen we kikkerdril in de klas. In deze laatste week voor de meivakantie zijn we druk 
bezig met het Moederdag cadeau en donderdag vierden we ook nog Koningsdag met een clinic met 
loopfietsen van Alkmaar Sport N.V. 

 Groep 4-5. 
De klas is in lente sfeer. Na het thema Communicatie hebben we allerlei opdrachten over de lente 
gedaan. We hebben tulpen gevouwen, madeliefjes bekeken en geschilderd en vogels in een nest 
geknutseld. Allemaal opdrachten met verschillende technieken zoals vouwen, knippen/plakken en 
structuren schilderen. Ook zijn we druk geweest met het Moederdagcadeau, ze hebben hier erg hun 
best op gedaan. We hebben ook plantjes gezaaid, deze verzorgen ze met hun ‘Moestuin maatje’. In 
de vakantie gaan de plantjes even mee naar huis zodat ervoor gezorgd kan worden.  
Op woensdag 12 mei is de laatste toets van Engels voor groep 5/6. Zij hebben het blad al mee naar 
huis gekregen. In de laatste les hebben we de woorden geoefend in circuitvorm. Een werkvorm die 
we gebruikt hebben is: Flitsen. Deze manier is ook heel handig om thuis woorden te leren. Laat uw 
kind eerst zelf woordkaartjes maken met de woorden. Daarna flitst u de woorden aan uw kind. Staan 
de woorden in het Nederlands dan zegt uw kind het Engelse woord en andersom.  

Na de vakantie starten we met een nieuw thema: Milieu en Kringloop.  

 

  
 



  
 
Groep 6-7-8. 
Groep 7 en 8 gaan nu echt aan de musical beginnen te werken. Ik zal steeds in de schoolapp zetten 
tot welke scéne de leerlingen uit hun hoofd moeten kennen. Het zou fijn zijn als u uw kind helpt met 
het onthouden van de teksten en met het goed uitspreken van de teksten.  
 
Groep 8 heeft in alle rust de IEP gemaakt. Dit verliep goed.  
 
Verder zijn we nog bezig met de robots af te maken en een aantal leerlingen zijn begonnen aan hun 
voertuig. Ze vinden het erg leuk om zo'n grote knutselopdracht te maken. Dit zullen we dan ook 
vaker doen.  
 
De koningsspelen clinics waren erg leuk en zwaar. De leerlingen hebben leuk meegedaan en waren 
na afloop best moe! 

 
Wij wensen iedereen een hele fijne en gezellige meivakantie toe! 
 
 

                     
 


