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Vrijdag 23 dec. Start kerstvakantie om 12.00 uur. 

Maandag  9 januari Weer naar school  

Donderdag  17 januari Ouderavond  over gebruik social media. Start 19.30 uur 

  

  
                           

Sinterklaas  
De tijd vliegt en er gebeurt zoveel, dat het Sinterklaasfeest al heel lang geleden lijkt te zijn geweest! 
Wat een schrik was het toen we hoorden dat Sinterklaas zich had verslapen. Gelukkig waren de 
kinderen bereid om mee te gaan naar het raadhuisje, waar we met z’n allen Sinterklaas hebben 
wakker gemaakt. Hij moest nog even zijn tanden poetsen, maar was daarna gelukkig fit genoeg om 
mee te gaan naar school. Daar is Sint met zijn Piet in elke klas geweest.  
Ook kregen alle kinderen een cadeautje (dank jullie wel OR!) en was er limonade met een koekje. De 
kinderen van groep 6-7-8 hadden prachtige surprises geknutseld. Kortom, een heerlijk feestelijke 
dag! 

                                                        
                          

http://www.driessenschool.nl/


Kerstfeest. 
Gisteren hebben we het kerstfeest gevierd. De OR heeft zich weer ontzettend ingespannen 
om er een prachtig kerstfeest van te maken. Het plein was prachtig ingericht met tenten en 
kerstversiering en de vuurkorven zorgden voor een gezellig houtvuurtje.  
De koks hebben enorm hun best gedaan om de kinderen te voorzien van een hamburger, 
sateetje of broodje worst. Ook de ouders konden tegen een kleine vergoeding zo’n 
versnapering kopen. Het was zowel in de klassen als op het plein heel gezellig. 
Na het diner kwam voor de kinderen het hoogtepunt va de avond. Ze mochten zich 
verstoppen in de school en de leerkrachten gingen naar hen op zoek. Hoe geweldig om 
kinderen o.a. in de keukenkastjes terug te vinden! 
Toch moesten de kinderen daarna nog even aan het werk. In het kerkje hebben ze voor de 
ouders opgetreden met liedjes, versjes en dansen. Dit was ook weer prachtig om te zien. 
Bij deze wil ik alle ouders die geholpen hebben om dit kerstfeest te organiseren van harte 
bedanken. Zonder jullie hulp hadden we dit niet kunnen doen. HARTELIJK DANK! 
 

                                 
 
Juf Rika had ook dit jaar gevraagd of de kinderen weer een bijdrage wilden leveren aan de 
grote kerstboom bij het raadhuis.  Alle kinderen hebben o.b.v. juf Rika een kerstengel, 
rendier of kerstboom van hout versierd. Vandaag om 10 uur hebben alle kinderen hun 
zelfgemaakte kerstversiering in de boom bij het raadhuis gehangen. Bij deze bedanken we 
juf Rika voor haar hulp bij het maken van deze sterren! 
Bij deze ook dank aan alle ouders die in wat voor vorm dan ook meegeholpen hebben om 
het sinterklaas en kerstfeest weer onvergetelijk te maken. Hartelijk dank hiervoor!!! 
 
Ouderavond op 17 januari om 19.30 uur. 
Naarmate kinderen ouder worden krijgen ze steeds meer te maken met social media. Een 
goed gebruik van social media is best lastig. Ook op school merken we dat er regelmatig 
dingen spelen op social media, die flink impact kunnen hebben. D.m.v. gesprekken en 
voorlichting proberen we de kinderen hierin wegwijs te maken. 
Omdat we dit als school niet alleen kunnen, maar de ouders hier echt bij nodig hebben 
organiseren we op donderdagavond 17 januari om 19.30 uur een ouderavond, waarin wordt 
besproken wat er zoal kan spelen en wat ouders kan helpen om er goed mee om te gaan.  
We willen zeker de ouders van groep 7 en 8 dringend verzoeken om deze avond aanwezig te 
zijn, maar alle andere ouders zijn natuurlijk ook meer dan welkom. 



Wilt u aan de leerkracht van uw kind doorgeven of u deze avond bij wilt wonen? Alvast onze 
dank.       
 

                                               
 
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.        
 
Naschoolse activiteiten. 
Op 10 januari starten de naschoolse activiteiten ( Kleuterdans) voor de kinderen van groep  1 t/m 4 .  
Na de vakantie kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 zich inschrijven voor de  naschoolse activiteit ; 
digitaal stripverhaal.  Deze activiteit start op 20 maart.  
 

                                          
 

Nieuwe leerling.   
In groep 1 verwelkomen wij Meike.  Zij wordt op 28 december 4 jaar.  
Meike, wij vinden het heel gezellig dat je bij ons op school komt en we wensen jou een fijne tijd toe 
op de Driessenschool.    
 
   
 

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 “verkeer”.  
 

                                 
 
 

Tot slot; 
En zo ben ik toegekomen aan het schrijven van het laatste stukje voor de maandelijkse nieuwsbrief. 
Afgelopen woensdag heb ik afscheid genomen van de kinderen, ouders en het team. Het is voor mij 
een onvergetelijk feest geworden.  
‘s Morgens kreeg ik in de speelzaal van alle kinderen een bloem. Daarna werd ik door meerdere 
mensen toegesproken en zongen het team en de kinderen een mooi lied. Ook kreeg ik van alle 
kinderen een schort met hun naam erop en ben ik verwend met een prachtig boek waarin alle 
lievelingsrecepten van de kinderen zijn opgenomen. Er staan zoveel lekkere taartrecepten in dat ik 
me volgend jaar op zou kunnen geven voor “Heel Holland bakt”! De kinderen hebben zich daarna 
prima vermaakt met verschillende Oudhollandse spelletjes. Het was heel erg gezellig! 
Nu is het dan tijd geworden voor mijn pensioen. Dit houdt voor de kinderen van  school in dat ik nu 
nooit meer hoef te werken en dat  mijn kleinkinderen dit voor mij gaan bekostigen. ( Staat dit 
misschien in de nieuwe pensioenwet?) 
Ik heb bijna 45 jaar in het onderwijs gewerkt. Ik studeerde af in een tijd waarin het beroep van 
leerkracht nog zeer aantrekkelijk was en er een groot overschot was. Ik had echter op vrijdag mijn 
diploma gekregen en kreeg in het weekend een baan. Dit omdat degene bij wie ik stage had gelopen 
ziek was geworden. Zo rolde ik er mooi in. Na een paar jaar op verschillende scholen te hebben 
gewerkt (telkens last in, first out) kwam ik terecht op de Margrietschool in Beverwijk. Toen ik 
zwanger werd, werd er verwacht dat ik ontslag zou nemen. Duobanen bestonden toen nog niet. 
Gelukkig kon ik blijven doordat het hoofd van de school (zo heette dat toen nog) taakverlichting 
kreeg om zijn directietaken te doen. Zo kon ik anderhalve dag blijven. Ik heb ongeveer 30 jaar voor 
de klas gestaan en heb daarbij alle groepen doorlopen. Toen vond het ik het tijd voor een nieuwe 
stap en ben mijn management papieren gaan halen. Daarna werd ik al snel directeur op een school 
in Castricum. Na 8 jaar ben ik overgestapt op  de Driessen. 
Ik heb bijna zes jaar met heel veel plezier op de Driessen gewerkt. Lieve kinderen, ontzettend fijn 
team en heel behulpzame ouders. Samen hebben we heel veel bereikt op deze unieke kleine school 
in het prachtige Grootschermer. Ik voel me dankbaar dat ik hier met zoveel plezier heb mogen 
werken. Mijn hartelijke dank naar alle kinderen en ouders van de Driessenschool hiervoor. Ik wens 
jullie alle goeds voor de toekomst.  
 
Met hartelijke groet, 
Marja Verruijt- Groen. 



 

 
 

 

Nieuws uit de groepen. 

Groep 1-2-3 
Nadat de dino's de school hebben verlaten en ook Sint Maarten in het holst van de nacht was 
verdwenen, zette de goedheiligman op 12 november van dit jaar voet op eigen bodem. 
 
De kinderen hebben het als een zeer spannende tijd ervaren. Het Sinterklaasjournaal volgde de Sint 
met diens dagelijkse beslommeringen; boot gezonken, pakjes verdwenen. Kortom, nogal wat 
problemen dus. De kinderen van groep1/2 en 3 tekenden en knutselden erop los. Zo mochten ze ook 



hun schoen zetten op school en de volgende dag waren hun schoenen...... weg! Gelukkig werden 
deze teruggevonden bij het raadhuis. Op 5 december zou de Sint bij ons op school langskomen maar 
helaas ging er wéér iets mis. De Sint, die in het raadhuis logeerde, had zich verslapen! 
 
De kinderen zijn toen naar het raadhuis gegaan en hebben daar sinterklaasliedjes gezongen en 
geroepen tot uiteindelijk de goedheiligman, enigszins verward en slaperig, achter het kleine raampje 
verscheen. 
 
Na een kleine opfrisbeurt zijn Sint en Piet met de kinderen naar school gelopen. De Sint heeft alle 
klassen bezocht en met alle kinderen een persoonlijk gesprekje gevoerd. Uiteindelijk ontvingen alle 
kinderen een cadeau van Piet. 
 
We hebben op deze dag veel leuke spelletjes gedaan zoals; pepernoten sjoelen, cake versieren enz. 

Kortom, een prachtige dag! 

 

Groep 4-5 
December zit er bijna op en daarmee ook het jaar 2022! In deze drukke maand hebben we 
weer een hoop gedaan. We hebben net een gezellig Sinterklaasfeest achter de rug. We 
moesten de Sint wakker maken bij het Raadhuis, daarna kwam hij gezellig bij ons op bezoek. 
De kinderen mochten allemaal iets laten zien in de klas en gezamenlijk hebben we een lied 
gezongen. Het was een geslaagde dag. Daarna al snel door met Kerst. De klas zag er erg 
gezellig uit. Meester Henk had de hele klas vol lichtjes gehangen en in de ochtend stond de 
openhaard aan op het digibord. Er zijn weer mooie kerststukjes gemaakt en ook een mooie 
hanger voor in de boom bij het Raadhuis. Ook hadden we een extra feestje. Juf Marja vierde 
haar afscheid met Oud Hollandse spelletjes door de hele school. Nu is het bijna tijd voor 
vakantie. We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! Tot in 2023! 

 

Groep 6-7-8 



We zijn druk bezig geweest met het instuderen van liedjes voor het optreden in het kerkje. Er is altijd 
weinig tijd voor, maar ook dit jaar is het de leerlingen weer gelukt. Ze moesten zingen, dansen en 
boomwhackers gebruiken tijdens een lied. Dit hebben ze goed gedaan! 
 
De kerststukjes maken ging ook leuk en gezellig. De oudere leerlingen hielpen de jongere leerlingen. 
Na afloop is er ook goed geholpen om alles weer op te ruimen. De kerststukjes en placemats 
stonden leuk op tafel tijdens het kersteten.  Ze hadden zelf een placemat gekleurd en daarna zijn ze 
geplastificeerd, zo konden ze hem nog bewaren. Ze zagen er mooi uit.  
 

 

Nu lekker even uitrusten en in 2023 weer vol goede moed aan het werk. 

                                                   
 

                                                       

 

                   Het team van de Driessenschool wenst u   
                        fijne feestdagen   

                     en een heel gezond 2023 
   

           
                          
  
        


