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Vrijdag 3 dec. Sinterklaas op school. Kinderen zijn om 12.00 uur 

vrij 

Donderdag 23 dec.  In de avond kerstviering op school. Kinderen zijn om 

12.00 uur vrij. 

Vrijdag  24 dec. Start kerstvakantie om 12.00 uur. 

   

 

Corona 
Vanuit de media heeft u natuurlijk ook al begrepen dat de coronabesmettingen weer flink oplopen. 
Morgen is er zelfs een vervroegde persconferentie. Er is telkens gezegd dat de scholen niet gesloten 
zouden worden, dus we hopen maar dat dit ook niet gebeurt. Voor de ontwikkeling van kinderen is 
het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school kunnen. 
Bijna dagelijks krijgen we nieuwe adviezen of protocollen binnen. Bij eventuele besmettingen kan de 
school ook voor advies bellen met het clusterteam van de GGD, want soms is het niet meer helemaal 
duidelijk wat nu wel of niet mag. Ook spreken sommige instanties elkaar soms tegen, wat het alleen 
maar lastiger maakt.  
Omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra uitwerking 
van basismaatregelen voor scholen. Deze zijn per 24-11-2021 ingegaan. 
Het protocol geeft het volgende aan; 

• Houd 1,5 meter afstand 

• Was vaak en goed de handen 

• Wanneer je lichte klachten hebt thuisblijven en direct laten testen 

• Zorg voor voldoende frisse lucht. 

• Geen ouders in de school 

• Groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en musicals kunnen alleen georganiseerd 
worden zonder aanwezigheid van ouders en externen. 

Wat betreft dit laatste punt bespreken we intern nog hoe we volgende week het sinterklaasfeest 
vorm gaan geven. E.e.a. hangt ook af van de persconferentie morgen.  

http://www.driessenschool.nl/


Om voor u ook wat meer duidelijkheid te scheppen, vindt u hierachter de link naar de meest recente 
“beslisboom”. https://www.boink.info/stream/beslisboom-0-jaar-tm-groep-8-boink-ajn-rivm.pdf.  
Hierin vindt u de richtlijnen wanneer uw kind wel/ niet naar school mag.  

 

                                                 
  
Invalproblematiek. 
Vorige week heeft u een brief ontvangen van het bestuur waarin melding werd gedaan van de 
huidige invalproblematiek. 
Bij ons op school is al geruime tijd juf Sofie uit de roulatie. Zij is weliswaar aan het re-integreren en 
het gaat stapje voor stapje vooruit, maar juf Sofie kan nog niet volledig aan het werk. Tot op heden 
is het telkens gelukt om voor haar een invaller in te zetten. 
In groep 1-2-3 staat op maandag juf Trudi, op dinsdag valt juf Charlotte in voor groep 4-5 en op 
woensdag meester Henk in groep 6-7-8. Deze week was ook juf Laura afwezig. Gelukkig kon meester 
Henk een paar dagen invallen, maar dit lukte niet elke dag. Ook juf Marja heeft een dag voor de 
groep gestaan. Dit zal echter niet altijd lukken. 
Mocht er nog (of weer) een leerkracht ziek worden of uitvallen dan is het mogelijk dat het heel lastig 
zal zijn om daar een invaller voor te vinden. Op diverse scholen binnen onze stichting (en niet alleen 
onze stichting) worden groepen naar huis gestuurd, omdat er geen vervanging is.  
Mocht er dus bij ons een leerkracht ziek worden dan is de kans heel groot dat uw kind thuis moet 
blijven. De eerste dag kunnen we vaak intern nog wel iets schuiven, maar dit is vaak geen ideale 
oplossing. We kunnen u die dag dan wel informeren over hoe we de rest van de ziekteperiode gaan 
regelen. Houd u er dus rekening mee dat uw kind thuis moet blijven bij ziekte van een leerkracht.  

 

                                                 
 
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.   

https://www.boink.info/stream/beslisboom-0-jaar-tm-groep-8-boink-ajn-rivm.pdf.


Heeft u thuis nog mooie, leuke kinderboeken die niet meer worden gelezen en die u kwijt wilt? Wij 
zouden het erg fijn vinden, als we ze mogen gaan laten zwerven. U kunt de boeken inleveren op 
school. 

                                                             

 Opknappen schoolplein 
Vorig schooljaar in november zijn we al gestart met het nadenken over een nieuw speeltoestel op 
het schoolplein en het er wat gezelliger uit te laten zien. In de tussentijd is er veel gebeurd. In het 
voorjaar heeft een aantal ouders het plein onkruidvrij gemaakt en is er een groepje ouders gevormd 
dat verder denkt over het opknappen van het plein. Inmiddels heeft de gemeente het speeltoestel 
afgekeurd en daarom toegezegd om een nieuw speeltoestel te plaatsen. Het groepje ouders is druk 
bezig om sponsoren te zoeken die voor nog wat kleinere attributen kunnen zorgen of voor andere 
werkzaamheden. Er is al een flink bedrag binnen! 
Afgelopen zaterdag hebben meerdere ouders ervoor gezorgd dat de zandbak werd verplaatst. Deze 
ligt nu minder prominent op het plein en zo is er meer ruimte ontstaan voor het nieuwe toestel. Het 
ziet eruit alsof er niets gebeurd is, terwijl het och een enorme klus is geweest!  
Aan allen die deze monsterklus hebben geklaard; HEEL ERG BEDANKT!! 

 

                                                                          

         

                                                              



Nieuwe leerling. 
In groep 1 hebben we Kristina Bakker verwelkomd. Wij vinden het heel gezellig dat je bij ons op 
school komen en wensen je een fijne tijd toe op de W. J. Driessenschool. 

 

 
                                         

 
Jaaroverzicht en begroting OR. 
Elk jaar maakt de OR de balans op van de inkomsten en uitgaven van de OR. In de laatste 
vergadering van de OR is deze balans besproken. Mocht u ook interesse hebben in wat er is 
binnengekomen en uitgegeven dan kunt u de balans inzien bij juf Marja. 
 

Sleutel gymzaal gevonden 
Een paar weken geleden hebben we in de deur van de gymzaal een sleutel gevonden.  Wanneer u 
kunt aangeven welke sleutelhanger eraan zit, kunt u deze op school komen ophalen. 

 
Bericht uit de groepen.   
Groep 1-2-3.  
 Wat gaat de tijd toch snel. Na het thema “Mijn lichaam” hebben we eerst nog gewerkt over “Heksen 

in de herfst” en nu zijn we alweer helemaal in de ban van Sinterklaas en zijn Pieten. In de groep 

volgen we het Sinterklaasjournaal. Wat is het spannend, eerst Sint weg, alles van chocola en nu is er 

zelfs een baby geboren, dat was ook de reden dat de luisterpiet zo raar deed. In groep 1-2 hebben 

we een Sinterklaashoek en een Pietenpoppenhuis gemaakt en in groep 3 een Pieten inpakfabriek.  

           

We hopen dat we dinsdag het echte Sinterklaashuis in Schoorl kunnen bezoeken. Verder zijn we in 

groep 1-2-3 stoomboten aan het knutselen en verven, zingen we elke dag liedjes over Sinterklaas en 

we hebben al een nieuw liedje geleerd.  

 

 



Welkom, welkom Sinterklaas. 

 Wat fijn dat U weer bent gekomen. 

 Welkom, welkom Sinterklaas. 

 Wat heeft u voor ons meegenomen? 

 We zagen u aankomen op de TV. 

 U bracht ook een boel lieve Pieten weer mee. 

 Welkom, welkom Sinterklaas. 

 Wat fijn dat u weer bij ons bent! 

  

In het speellokaal hebben de kinderen van groep 1-2 als echte Pietjes op een stoomboot geklommen 

en kunstjes bedacht. De kinderen van groep 3 starten al met kern 5. Ze leren in deze kern weer 5 

letters. Vandaag hebben we zinnen gemaakt op de magneetborden en die gaan we voorlezen aan 

Sinterklaas. En gooien we cadeautjes in het rond om ze de sprongen van 2 te leren. Het is een 

gezellige tijd! 

         

   

Groep4-5 

De afgelopen week hebben we gewerkt aan het thema: Nederland. 
 
Elke week stonden er drie provincies centraal. Bij de provincie Drenthe hadden we het bijvoorbeeld 
over hunebedden en bij de provincie Zeeland over de watersnoodramp. In de klas werd het boek: De 
zee kwam door de brievenbus voorgelezen, een spannend boek waarin we Liesje volgenden tijdens 
de ramp. Ook speelden we een Escape room over dit onderwerp. Daarnaast zijn ook de provincies en 
hoofdsteden geleerd bij topografie.  
 

Alle kinderen hebben intussen een boekpromotie gehouden, we hebben hierdoor weer 

kennis gemaakt met veel nieuwe boeken. Na de kerstvakantie starten we met een 

boekbespreking, deze is uitgebreider dan een promotie. Er wordt bijvoorbeeld ook een 

stukje uit het boek voorgelezen. U ontvangt binnenkort meer informatie hierover. 

Groep 6-7-8 

De bovenbouw heeft het thema Nederland van alles in 1 afgesloten met een bezoek aan This is 
Holland. Dit was een leuke manier om het thema af te sluiten. 
 



Groep 7 en 8 hebben een voorlichting over alcohol gehad. Het was weer een leerzame voorlichting, 
zij hebben ook een folder mee gehad met informatie. Daarop stond ook een site die u samen met u 
kind kunt bekijken.  
 
Het is bijna tijd voor de surprises. Voor alsnog lijkt het te lukken om geheim te houden wie welk 

lootje heeft getrokken. Wij zijn weer benieuwd naar de prachtige knutselwerken. Ook dit jaar zal ik 

foto's van de surprises in de schoolapp zetten aangezien ouders nog niet de school binnen mogen.  

 
 

 


