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Maandag 27 sept. t/m 

1 okt.  

De week tegen het pesten.  

Donderdag 30 sept. Ontruimingsoefening 

Maandag  4 okt.  Dierendag 

Donderdag 14 okt.  Nieuwsdries komt uit. 

Maandag  18 okt. t/m  

Vrijdag 22 okt. Herfstvakantie 

Maandag  25 okt. Schoolfotograaf 

 
 

 
 
Start nieuwe schooljaar en corona. 
“De eerste week zit er alweer op! Het was weer fijn om alle kinderen op de eerste schooldag te 
kunnen begroeten en we zijn blij dat iedereen weer in goede gezondheid en met goed zin is gestart” 
Zo startte onze nieuwsbrief op 26 augustus en helaas moet ik een paar weken later melden dat we 
uiteindelijk toch ook te maken hebben gekregen met dat geniepige virus.  Een persoon in groep 6-7-8 
was positief getest wat inhield dat de hele groep 5 dagen in quarantaine moest. Wanneer je na 5 
dagen negatief getest was mocht je de school weer in. Dit hield in dat er donderdag 6 kinderen op 
school waren, die of getest waren of genezen waren van corona.  
De andere kinderen druppelden de rest van de week weer binnen.  
Gelukkig zijn de regels nu zo dat een groep niet meer in quarantaine hoeft, wanneer een persoon 
corona blijkt te hebben. Toch blijft het oppassen geblazen.  Daarom houden we ons nog aan de 
volgende maatregelen; 

1. Mocht uw kind verkouden zijn of andere coronaverschijnselen hebben, laat uw kind dan 
testen en houd hem/ haar thuis. Pas wanneer uw kind negatief getest is of 24 uur 
klachtenvrij,  kan hij/ zij weer naar school. We begrijpen heel goed dat het lastig is met 
opvang en/ of oppas, maar we willen ook niet dat er verdere besmettingen plaats vinden. 

2. Ouders komen alleen de school in wanneer zij worden uitgenodigd voor een gesprek en 
blijven voor de rest nog buiten het hek.   

                                     Nieuws 

Agenda 
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Medezeggenschapsraad. 
Elke school hoort een medezeggenschapsraad (MR) te hebben, zo is wettelijk bepaald. Ook de obs 
Driessen heeft een medezeggenschapsraad. De MR van onze school bestaat uit twee ouders en twee 
leerkrachten. Formeel hoort de MR zes leden te hebben. Omdat onze school een kleine school is zou 
een grotere MR een “waterhoofdfunctie” krijgen. De vergaderingen zijn openbaar. 
Wat doet een MR? 
De MR wordt gevormd door (gekozen) ouders en leerkrachten van de school. In het kort komt het 
erop neer dat de raad de belangen van iedereen die bij de school betrokken is, behartigt. De raad 
bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg op school. Concreet houdt dit in dat zij een 
controlerende taak hebben over de manier waarop de school gerund wordt. Daarbij mogen ze zich 
mengen in alle zaken die spelen en ook zelf onderwerpen aandragen of ter discussie stellen. Alles 
met als doel een optimaal functionerende school te verkrijgen en te behouden. Een aantal zaken zijn 
bij wet geregeld. Zo kan de school in sommige gevallen geen belangrijke wijzigingen doorvoeren 
zonder dat de MR hiermee instemt (instemmingsrecht); in andere gevallen is de school verplicht om 
voor een belangrijke wijziging of ander initiatief eerst de MR om advies te vragen (adviesrecht).  
De MR van Obs Driessen bestaat uit: 
Sofie Smit en Charlotte Bakker (personeelsgeleding) 
Marit Boumans en Meike Meijers (oudergeleding) 
Vragen en/of opmerkingen aan de MR kunt u mailen naar; mr.wjdriessen@isobscholen.nl  
 

Ouderraad. 
Op school hebben we ook een Ouderraad. De OR ondersteunt ons in activiteiten zoals het 
sinterklaasfeest, kerstviering, afscheidsavond groep 8 enz. 
De penningmeester beheert het schoolfonds. Daaruit worden genoemde activiteiten en bijv. ook de 
schoolreisjes betaald.  
De voorzitter van de OR is Hanny Oly. 
De penningmeester is Anna-Eva Kuijn. 
 

Safe the date; schoolfotograaf op maandag 25 oktober. 
Om alvast te noteren in uw agenda!  Op maandag 25 oktober brengt de schoolfotograaf een bezoek 
aan de school. Dit is de maandag na de herfstvakantie en zou daarom zomaar vergeten kunnen 
worden. Dus save the date! 
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Zwerfboeken 
Op school hebben we een zwerfboekenstation. Dit houdt in dat in de hal een boekenkast staat met 
leesboeken voor kinderen van alle leeftijden. De kinderen mogen uit deze boekenkast een boek mee 
naar huis nemen om dit te lezen. Ze kunnen er daarnaar voor kiezen om dit boek terug te zetten in 
de kast, maar ze mogen het boek ook ergens anders neerleggen bijv. in de hal van een wachtkamer, 
bij de voetbalclub of bij een familielid of kennis buiten het dorp. Het boek gaat dan “zwerven”. 
Wij hopen dat dit het lezen zal gaan bevorderen.  
 

 
 
 
 
Nieuwe leerling. 
In groep 1 verwelkomen wij Ilse. 

Ilse, wij vinden het heel gezellig dat je bij ons in de groep komt en we wensen jou een fijne tijd toe op 
de Driessenschool. 
 

 
 
Bericht uit de groepen.  
Groep 1-2-3. 
We zijn weer met z’n allen gestart in groep 1-2-3. De eerste weken heeft groep 1-2 gewerkt aan het 

thema: kleuren en vormen. We hebben over Elmer de olifant gepraat, want Elmer is niet grijs ….maar 

een kleurtjesolifant. We hebben spelletjes gedaan als “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…”en “Welke vorm 

is weg”. In de klas gingen we ook op zoek naar verschillende vormen en kleuren. De kinderen gingen 

verder vormen omtrekken en verf mengen op een palet. Maar natuurlijk nog veel meer. Nu zijn we 

begonnen met het thema: mijn lichaam. We hebben al een leuk liedje met bewegingen geleerd van 

onze nieuwe muziekmethode Eigenwijs. Het liedje gaat als volgt: 

Knijp eens in je neus, trek eens aan je oren. 

 Stap eens naar opzij, naar achteren, naar voren. 

 Draai eens in het rond en sla eens op je knie. 

 Spring, spring, spring, één, twee, drie. 



In de volgende Nieuwsdries leest u hier meer over. 

       
Groep 3 is gestart met het woord “ik”, maar ze hebben nu al 8 letters geleerd. Wat een kanjers! Met 

groep 3 zet ik in de buitenlucht geregeld bewegend leren in.  We zijn dan tegelijkertijd bezig met 

bewegen en met het verwerken van de rekenleerstof bijv. het herkennen het getalbeeld van de 

dobbelsteen.  

       
 

Groep 4-5. 
In groep 4/5 zijn we goed gestart. We hebben een kleine groep dit jaar, met maar 9 kinderen. Dit 
betekent dat we erg op elkaar aangewezen zijn. Tijdens de eerste weken werken we dan ook veel 
aan sociale vaardigheden. We leren elkaar beter kennen, de verschillen tussen elkaar maar ook de 
overeenkomsten. Ook doen we veel leuke dingen met de groep om samen plezier te hebben. We 
hebben een goede start gemaakt. Niet alleen op school hebben we invloed op het creëren van een 
prettige groep, ook thuis heeft u hier invloed op. Door positief over andere kinderen te praten en 
nieuwsgierig te zijn als uw kind thuis vertelt over een conflict. Zo zorgen we samen voor een fijne 
groep. 
 
In de schoolapp kon u al volgen dat we alweer veel dingen hebben gedaan. Zo zijn we met het 
thema: Geloof begonnen. We hebben een bezoek aan het kerkje gebracht. Daar hebben we een 
rondleiding gekregen. Tijdens dit thema staan de vijf grootste religies centraal: het Christendom, het 



Jodendom, de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. We werken nog twee weken aan dit 
thema. 
 

Groep 6-7-8. 
We zijn alweer een paar weken aan het werk en de klas is ook meteen goed aan het werk gegaan. Er 
is rust in de klas en de leerlingen doen hun taken, wanneer zij vastlopen stellen ze vragen. Top! 
 
Vrijdag 1 oktober is het PET - event voor groep 7 en 8. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind om 8:25 uur 
aanwezig is, dan zullen we namelijk vertrekken richting Alkmaar. Groep 6 zal bij juf Charlotte werken. 
 
In plaats van vrijdag 1 oktober zullen we donderdag 30 september gymmen. De gymzaal wordt 
vrijdag al versiert voor het GSV feest. 
 
De poetsbus is langs geweest, uw kind heeft een brief hierover meegekregen en als het goed is met u 
gedeeld. 
 
Vrijdag 15 oktober vier ik mijn verjaardag met de klas, we maken er een gezellige dag van! 
 
Vrijdag 29 oktober hebben de leerlingen de derde tafeltoets. 

 


