
   
 

   
 

     

    

      26 aug. 2021               F. Wiedijk Jznstraat 1  
                                                                                        1843 JS Grootschermer  
                                                                                             0299-671378  

NIEUWSDRIES  

 

  
  

                                        Agenda 

 
  

Dinsdag 31 augustus Informatieavond groep 6-7-8 start 19.30 uur 

Woensdag  1 september Informatieavond groep 4-5 start 19.30 uur 

Donderdag  2 september Informatieavond groep 1-2-3 start 19.00 uur voor groep 1-2 en 
19.45 voor groep 3. 

Maandag  13 september Studiedag; alle kinderen zijn vrij. 

  
 

                                         Nieuws 

                       

Start nieuwe schooljaar.  
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 goede zin is gestart.  
Ook in het nieuwe schooljaar willen we u via de “Nieuwsdries “en via de schoolapp van informatie 
voorzien over uw kind en de school. Vandaar deze eerste  Nieuwsdries. 
We wensen iedereen weer een heel mooi en fijn schooljaar toe! 
 
 

                                                               

http://www.driessenschool.nl/


   
 

   
 

Brengen en halen.                   
De schooldeuren gaan open om 8.20 uur. De lessen starten om 8.30 uur. Vanwege de nog steeds 
geldende corona maatregelen en de 1,5 meter afstand tussen volwassenen is het nog steeds niet 
toegestaan om als ouder de school in te gaan of op het schoolplein te komen.  
De kinderen die lopend komen, komen door de hoofdingang. Kinderen op de fiets nemen de andere 
ingang.  
Wilt u er bij het brengen en halen met de auto “een rondje om de school” rijden? U rijdt met de auto 
langs het Wavertje richting school, rijdt dan langs de school en vervolgens via het Zuideinde weer 
terug. Dit maakt het voor de jonge kinderen overzichtelijker met uitkijken.  
Bij het uitgaan van de school worden de kinderen door de leerkracht naar buiten gebracht.                             
 

Gedrag op school én thuis.  
Als school is het onze taak om zorg te dragen voor een veilige school. De kinderen wonen in een klein 
dorp en ontmoeten elkaar op school, maar ook na schooltijd op straat, op de sportclub of op een 
andere plek ergens in het dorp. Het is dan fijn als iedereen op een prettige en positieve manier met 
elkaar omgaat. Bovendien draagt een veilig en goed schoolklimaat bij aan betere leerresultaten.  
Om deze veiligheid te bewerkstelligen hebben we regels nodig.  Met het team hebben we gekeken 
wat we belangrijke waarden vinden. Dit zijn;  

• Veiligheid  

• Verantwoordelijkheid en  

• Respect  
Deze waarden maken deel uit van ons voorbeeldgedrag en vanuit deze waarden hebben we regels 
gemaakt. Deze regels zijn positief gesteld. Wekelijks wordt een regel aangeboden en/of herhaald. In 
elke groep hangt de regel op een zichtbare plek en ook in de hal hangt de regel van de week.   
  
Om goed gedrag aan te moedigen delen we beloningskaartjes uit. De kaartjes worden per kind 
bewaard. De leerkracht heeft zo goed overzicht of alle kinderen gelijkwaardig worden beloond. 
Wanneer het kind het afgesproken aantal heeft behaald, krijgt het een van tevoren afgesproken 
beloning. Op deze manier werken we ook aan groepsbeloningen.  
  
Goed gedrag aanleren kunnen wij als school niet alleen. Ook u, als ouder, heeft daar een 
voorbeeldrol in. Een kind leert voornamelijk van zijn/ haar ouders hoe hij of zij zich moet gedragen. 
Het is dus belangrijk dat u het goede voorbeeld geeft en u zich bewust bent van uw gedrag.  
We zijn een kleine school en een klein dorp. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat alle kinderen 
zich thuis voelen op school en in het dorp. Daarvoor is het nodig om met respect om te gaan met 
elkaar, dus ook dat er met respect over elkaar wordt gesproken. Hierin is uw voorbeeldrol thuis van 
grote waarde. 
  
Zo kunnen we samen zorgdragen voor een goed en veilig klimaat op school én in het dorp.   
 

                                                   
 



   
 

   
 

Corona maatregelen. 
RIVM-maatregelen leerkrachten: Een leerkracht met ernstige neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 
ademen/benauwdheid of tijdelijk minder ruiken en proeven blijft thuis. Bij aanhoudende klachten of 
meerdere van de eerder genoemde klachten wordt een leerkracht getest op corona. De test en de 
uitslag zijn voor medewerkers in het onderwijs snel beschikbaar. Wegens de privacy van de 
leerkracht zullen wij u alleen informeren als een leerkracht positief op corona wordt getest. U kunt 
erop vertrouwen dat wij het protocol zorgvuldig volgen. Leerkrachten die na een ziekmelding weer 
aan het werk zijn, hebben geen klachten meer. Dus geen bericht = goed bericht. Het bovenstaande 
kan betekenen dat we het komende jaar te maken krijgen met zieke leerkrachten. Zoals u weet 
hebben we in Nederland te maken met een leraren tekort. Dit betekent dat leerkrachten die ziek zijn 
mogelijk niet worden vervangen. De groep van de betreffende leerkracht heeft die dag dan helaas 
geen les. Wij zullen u hier dan zo snel mogelijk over informeren. 
RIVM-maatregelen leerlingen: Er blijven dezelfde maatregelen van kracht. Een leerling met de 
volgende klachten blijft thuis: -Ernstige neusverkoudheid -Hoesten -Moeilijk ademen/benauwdheid -
Tijdelijk minder ruiken en proeven -Een leerling met koorts boven 38 graden Celsius.  Daarnaast 
vertrouwen we erop dat iedereen zijn verantwoording neemt m.b.t. quarantaine regels. Dit voor het 
geval u net teruggekeerd bent uit oranje vakantiegebieden of te maken heeft met 
coronabesmettingen in uw omgeving. Bij twijfel kunt altijd bellen met de school voor overleg. 

 
Luizencontrole 
Op dit moment is het voor de luizenmoeders niet mogelijk om de kinderen te controleren op 
hoofdluis. Wij verzoeken u vriendelijk om dit voor de aanvang van school thuis te doen.  
 

.   

 
Kermis. 
Dit weekend is het weer kermis in het dorp. Vanwege de coronamaatregelen vinden er op school 
geen spelletjes plaats. Om dit een beetje te compenseren krijgen alle kinderen twee kaartjes van het 
kermis comité om in een attractie te kunnen.  
 

                                                                                                
 

Informatieavonden. 
Op 31 augustus, 1 en 2 september worden de informatieavonden voor de verschillende groepen 
gehouden. (Zie agenda) Op deze avonden wordt u geïnformeerd over het komende schooljaar. 



   
 

   
 

Vanwege de corona maatregelen willen wij u vriendelijk verzoeken om met 1 ouder per gezin te 
komen. 
 

Maandag 13 september studiedag. Alle kinderen zijn vrij! 
Maandag 13 september is er een studiedag georganiseerd. Het thema van deze dag is 
rekenproblematiek.  
 

Kamp groep 7/8 en schoolreisje groep 1 t/m 6. 
Dit jaar zal het kamp voor groep 7-8 en de schoolreisjes voor groep 1 t/m 6 plaats vinden in mei.  
 

 
 

Juf Sofie. 
Gelukkig gaat het al wat beter met juf Sofie. Toch is zij nog niet aan het werk. Momenteel is zij bezig 
om langzaamaan weer op school terug te komen. Dit houdt in dat juf Sofie nog steeds wordt 
vervangen. Op de maandag is dit juf Sylvia in groep 1-2-3, op dinsdag juf Charlotte in groep 4-5 en op 
woensdag meester Henk in groep 6- 7-8. Mocht hierin verandering komen, dan hoort u dit van ons.  

 
Meester Haaije. 
In de zomervakantie heeft meester Haaije, onze conciërge, zijn ontslag ingediend per 1 augustus 
2021.  
We danken Haaije voor zijn inzet bij ons op school (en nog andere ISOB-scholen) en wensen hem veel 
succes voor de toekomst. Meester Haaije zal worden opgevolgd door meester Peter. We zijn nog aan 
het bespreken welke dag meester Peter komt.  

 
Kledinginzameling. 

                                                              
 
 Mocht u uw kledingkast gaan opruimen, dan kunt u uw zakken met oude kleding bij ons kwijt in de 
container. De opbrengst komt voor de helft ten goede van de school en de andere helft is voor 
Simavi. 



   
 

   
 

Nieuwe leerling(en).   
In groep 1 verwelkomden wij Loek. Hij is 17 juli 4 jaar geworden. 
In groep 2 verwelkomden wij Euan en in groep 5 zijn zus Lynn. Zij zijn beiden met hun ouders naar 
Grootschermer komen verhuizen.  
Loek, Euan en Lynn, wij vinden het heel gezellig dat jullie bij ons op school zijn gekomen en we 
wensen jullie een fijne tijd toe op de Driessenschool.   
 

 

                                                                

 


