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Vrijdag 17 dec. Start kerstvakantie om 14.15 uur. 

   

Maandag  10 januari Weer naar school  

  

  
                           

Eerder vakantie 
Woensdag heeft u al een brief ontvangen waarin werd geïnformeerd over de vervroegde vakantie. 
Voor u heel lastig om zo snel te moeten schakelen. Onze complimenten hiervoor! 
Ook als team moesten we snel de dingen omgooien. Alle festiviteiten die we voor volgende week 
hadden gepland hebben we met hulp van de fantastische OR  in aangepaste vorm naar voren 
kunnen halen. Zowel de kinderen als wij waren daar erg blij mee. Onze hartelijke dank hiervoor. 
Ook deze nieuwsbrief komt eerder naar u toe dan gepland. Hierdoor vindt u dit keer helaas geen 
stukjes uit de groepen.   
 

Sinterklaas  
De tijd vliegt en er gebeurt zoveel, dat het Sinterklaasfeest al heel lang geleden lijkt te zijn geweest! 
Toch hebben de kinderen er enorm van genoten dat Sinterklaas en zijn Pieten dit jaar de school 
bezochten. Weliswaar zonder grootse entree, maar wel waren Sint en de Pieten de hele ochtend in 
de speelzaal aanwezig. Ook kregen alle kinderen een cadeautje (dank jullie wel OR!) en was er 
limonade met een koekje. Kortom, een heerlijk feestelijke dag! 

http://www.driessenschool.nl/


                           

Kerstfeest. 
Vandaag hebben we toch nog het kerstfeest gevierd. De OR had inkopen gedaan voor het 
ontbijt. De kinderen hebben er heerlijk van gesmuld! Juf Rika had ook dit jaar gevraagd of de 
kinderen weer een bijdrage wilden leveren aan de grote kerstboom bij het raadhuis.  
Gisteren hebben alle kinderen o.b.v. juf Rika een kerstster van knijpers versierd. Vandaag 
om 11 uur hebben alle kinderen hun zelfgemaakte kerstster in de boom bij het raadhuis 
gehangen. Bij deze bedanken we juf Rika voor haar hulp bij het maken van deze sterren! 
Na het bezoek aan de kerstboom hebben we met alle kinderen nog verstoppertje gespeeld 
in de school. Dat was leuk en spannend! 
Ook bedanken we de OR voor de snelle omschakeling en het heerlijke ontbijt. Hartelijk 
dank! 
 

                  
 
Ouderenquête 
In de eerste week na de kerstvakantie op dinsdag 11 januari ontvangt u via de mail een uitnodiging 
om een ouderenquête in te vullen. Deze mail verschijnt via “Scholen met succes” en niet via een mail 
van school. U kunt de enquête tot 1 februari invullen. Mocht u de mail niet hebben ontvangen, wilt u 
dit dan melden op school? Uw emailadres komt dan niet (meer) overeen met het emailadres in ons 
leerlingvolgsysteem. Wij kunnen dit dan aanpassen.  
In de enquête worden verschillend vragen gesteld over wat u van de school vindt. We zouden het 
heel fijn vinden als u allemaal de enquête invult.  N.a.v. de enquête krijgt de school een overzicht 
van wat goed gaat op school en wat beter zou kunnen. Dit kunnen we dan weer meenemen in ons 
ontwikkelplan voor het volgende jaar. Uw mening telt dus voor ons! 

 

                                   
 
CITO toetsen 
In  de tweede en derde week na de vakantie vinden de CITO toetsen plaats. Wilt u ervoor zorgen om 
in die week geen afspraken in te plannen voor (tand)arts-bezoeken.        
 
Hoofdluis 
Onlangs is in groep 1-2-3 hoofdluis geconstateerd. Juf Jetty heeft de ouders hierover via de app 
geïnformeerd. Bij deze ook aan de ouders van de groepen de vraag of u uw kind(eren) na wilt kijken 



op hoofdluis en indien nodig wilt behandelen. Door de corona is het niet mogelijk om de controle 
door de luizenmoeders te laten doen, dus vriendelijk het verzoek om regelmatig te controleren! 
Alvast onze dank.    
        

                                                                                                         
                                                      

Naschoolse activiteiten. 
Onlangs hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 een flyer meegekregen. Tot op heden hebben we 
nog weinig aanmeldingen binnen. We hebben begrepen dat dit wellicht komt, doordat veel kinderen 
in de onderbouw dan op gym zitten. We hebben hierover contact gehad met Artiance, maar de  
begeleider kan helaas niet op een andere dag. De activiteit voor de onderbouw komt nu te vervallen. 
We zijn nog aan het kijken of we nu nog iets kunnen regelen voor de bovenbouw. Mocht dit zo zijn, 
dan hoort u dit z.s.m.  
 

                           
Dreumesinstuif 
Hoera! Op dinsdag 4 januari en vrijdag 7 januari 2022 worden er voor de jongste jeugd ( 1 t/m 6 jaar) 

activiteiten in de gymzaal bij sportvereniging GSV Grootschermer georganiseerd. 

Dinsdag 4 jan van 12.30 -14.00 uur 

Vrijdag 7 jan van 13.00-15.00 uur  

is er een Dreumesinstuif voor de kids van 1 t/m 6jaar.  
Het belooft een leuke middag te worden. We gaan lekker spelen, ravotten en spelletjes doen. Je mag 
zelf ook een loopfiets mee voor ons speciale fietsparcours. Er is ook een peuterhoek voor de 
allerkleinste kids aanwezig. 
Kosten;  €2,50,- per kind  
Inschrijven via www.alkmaarsport.nl/dreumesinstuif (max 1 begeleider per kind) 
 

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.  
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, informatie-
vaardigheden, 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 moderne geschiedenis”.  

                            

 
 
Nieuwe leerling.   
In groep 2 verwelkomen wij Tygo.  Hij komt binnenkort met zijn ouders en broertje in het dorp 
wonen, maar hij komt na de kerstvakantie al bij ons op school. 
Tygo, wij vinden het heel gezellig dat je bij ons in de groep komt en we wensen jou een fijne tijd toe 
op de Driessenschool.  

  
                                                                

 

                   Het team van de Driessenschool wenst u   
                        fijne feestdagen   

                     en een heel gezond 2022 
   

        
                          
  
        


