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NIEUWSDRIES
Agenda
Maandag

1 oktober

Start project groep ½ Kinderboekenweek, Vriendschap.

Woensdag

3 oktober

GMR vergadering

Vrijdag

5 oktober

Dag van de leerkracht

Dinsdag
9 oktober
Schoolfotograaf
Donderdag 11 oktober
MR vergadering
Vrijdag
19 oktober
Nieuwsdries komt uit
Ma 22-10 t/m vr 26-10 herfstvakantie

NIEUWS
De W.J. Driessenschool in Grootschermer al 50 jaar een begrip!
Al meer dan 50 jaar is de W.J. Driessenschool een begrip in het dorp Grootschermer.
Hoeveel jaar de school precies bestaat is niet bekend. Wel is bekend dat de school dit jaar 50 jaar in
hetzelfde gebouw zit. Op 2 oktober 1968 is de eerste steen gelegd door de toenmalige leerling Johan
Valkonet. In juni 1969 is de school geopend. Dit houdt dus in dat we dit jaar 50 jaar in het gebouw
zitten. In de tussen liggende jaren is er wel het één en ander veranderd. Er is o.a. een lokaal en een
teamkamer bijgebouwd en natuurlijk is er regelmatig onderhoud gepleegd om de school met de tijd
mee te laten gaan.
Aan het eind van het jaar willen we tijdens het traditionele eindejaarsfeest extra stil staan bij dit 50
jarige jubileum. Over het hoe en wat wordt u later geïnformeerd.

PBS.
Ook dit jaar besteden we weer veel aandacht aan het formeren van een positieve groep. Wij vinden
het onze taak om zorg te dragen voor een veilige school. Een school waar kinderen en leerkrachten
met plezier naar toe gaan en waar ouders met een fijn gevoel hun kind naar toe brengen.

Wanneer er een veilig en goed schoolklimaat is, komen de kinderen beter tot leren.
Om de veiligheid te waarborgen hebben we regels nodig.
Vorig jaar hebben we met het team daarom onze waarden vastgelegd;
• veiligheid
• verantwoordelijkheid en
• respect.
Vanuit deze gemeenschappelijke 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 gedrag structureel aan te moedigen delen we beloningskaartjes uit. De kaartjes worden per kind
opgeborgen. De leerkracht heeft zo goed overzicht of alle kinderen gelijkwaardig worden beloond.
Wanneer het kind een afgesproken aantal heeft behaald krijgt het een vooraf afgesproken beloning.
Dit kan bijv. zijn dat het kind een dag met een gekleurde pen mag schrijven. Op deze manier werken
we ook aan groepsbeloningen.

Studiedag.
Woensdag 25 september hadden we een studiedag. 's Morgens zijn we bezig geweest om onze visie
aan te scherpen. We hebben besproken wat onze drijfveren zijn en merkten dat we dat wij graag
naar schol gaan, omdat we het fijn vinden om bezig te zijn met de ontwikkeling van kinderen, dat het
mooi is om te zien hoe zij zich tot persoon vormen. We vinden de diversiteit leuk, maar worden ook
blij van de verwondering, nieuwsgierigheid en het ontdekken wat kinderen doen.
Aan onze visie kunnen we daarom toevoegen;
We willen kinderen laten ontdekken, waarbij fouten maken mag.
Elk kind is uniek. We spelen in op de verschillen tussen kinderen. Dit doen we o.a. door te
differentiëren in het oefenmateriaal.
‘s Middags hebben we gewerkt aan een nieuwe opzet voor de weektaak.
We willen de kinderen graag meer zelfstandigheid aanleren, want
• dit bevordert de motivatie,
• de kinderen voelen zich fijner
• en de leerstof die ze moeten beheersen leren ze vaak beter te begrijpen.
Daarom willen we graag dat de kinderen zelfstandiger leren werken, hun werk leren te plannen en
hun werk zodanig nakijken dat ze leren van hun fouten. Dit gebeurt m.b.v. de weektaak. We zetten
deze al in vanaf groep 2.

Schoolfotograaf.
Op dinsdag 9 oktober komt de schoolfotograaf. Elk kind komt individueel op de foto en met de
groep. In onze privacy- overeenkomst hebben we de optie voor het maken van een groepsfoto door
de schoolfotograaf niet meegenomen. Wanneer u niet wilt dat uw kind op de groepsfoto komt,
meldt u dit dan bij de leerkracht van uw kind.

Lezen/ biebouders gezocht.
Vanaf dit schooljaar hebben we geen openbare bibliotheek meer in school. De kosten hiervoor
werden te hoog. We hebben toen een zwerfboekenstation opgezet. De kinderen kunnen hieruit een
boek kiezen, thuis lezen, weer terugzetten of laten zwerven........
Hiervoor hebben we bij u een oproep gedaan om boeken in te leveren op school, om deze zo te
kunnen laten zwerven. Nieuwe boeken zijn nog altijd welkom!
Verder lezen de kinderen natuurlijk ook op school. Zij kunnen een boek kiezen uit onze eigen
bibliotheek. Het zou mooi zijn wanneer we deze boeken af en toe kunnen vervangen en/of kunnen
uitbreiden. Boeken zijn echter duur en verouderen ook snel.
We willen nu als school een abonnement nemen op de openbare bibliotheek. Een abonnement voor
de onderbouw en een abonnement voor de bovenbouw. Dit houdt in dat we 20 boeken per bouw
kunnen lenen en deze 6 weken (op school) kunnen houden. Zo houden we telkens een wisselend
aanbod.
Onze vraag is nu of er per bouw een ouder is die 1 x in de 6 weken de boeken zou willen ruilen.
De kinderen en wij zouden daar erg blij mee zijn!
U kunt zich opgeven bij juf Jetty of juf Marja.

Privacywetgeving.
Ruim voor de grote vakantie hebben wij u een brief gestuurd met de vraag voor welke doeleinden we
foto’s van uw kinderen mogen gebruiken. Van een aantal ouders hebben we de toestemming nog
niet binnen. Wij verzoeken u dit z.s.m. kenbaar te maken bij de directie van de school.

8 september; Doe orgel
Op zaterdag 8 september was er in het kader van open monumentendag in de kerk een workshop
georganiseerd, waarbij kinderen samen een orgel in elkaar konden zetten. Er waren 13 kinderen
aanwezig. Het was erg boeiend en na zo’n drie kwartier knutselen stond er een prachtig houten
orgeltje waarop ook echt gespeeld kon worden. Het was een leuke, leerzame middag!

Nieuw buitenspeelmateriaal.
Voor de groepen 3 t/m 8 is er nieuw buitenspelmateriaal gekocht. Er was nog wat geld over van een
inzamelingsactie en de OR heeft nog wat bijgevoegd. Ouders bedankt!!!!!

Floralia-tentoonstelling.
Voor de grote vakantie hebben alle kinderen een plantje gekregen om te verzorgen. Zaterdag 15
september konden ze hun plantje inleveren en zondag 16 september werd bekend gemaakt welk
plantje het best verzorgd was. Groep 3-4 had de groepsprijs gewonnen, een leuk spel voor buiten.
Alle kinderen kregen een stuiterbal.

Kledingbak.
Dit schooljaar gaan we een proef doen met het inzamelen van kleding. Op het schoolplein komt een
inzamelingsbak te staan, waarin iedereen uit het dorp zijn oude kleding kan deponeren.
Omdat er bij de supermarkt ook een bak staat, hebben we dit uiteraard in overleg gedaan met de
fam. de Reus.
Voor elke kilo die we inzamelen krijgen we € 0,15. Dit komt ten goede van de kinderen op onze
school. Daarnaast gaat er ook € 0,15 per kilo naar Simavi. Simavi is een stichting die ernaar streeft
om wereldwijd de gezondheid van kinderen te bevorderen.
Zo werken we tevens mee aan een goed doel !

Even voorstellen.
Ik ben Aafke Hoogeboom-Trouw en ik val, sinds ik dit jaar geplaatst ben in de basispool, met veel
plezier in bij groep 3/4. Groep 3/4 is ook de groep waarin ik de meeste ervaring heb en wat ik zelf de
fijnste groep vind om mee te werken.
Ik ben daarnaast afgestudeerd als onderwijs/ontwikkelingspsycholoog en heb de opleidingen tot
intern begeleider en taalcoördinator gevolgd, evenals de opleiding hoogbegaafdheid.
Ik ben getrouwd en we hebben 3 kinderen, een zoon en twee dochters, die alledrie al op zichzelf
wonen.
Ik houd van lezen, wandelen en fietsen en ritjes rijden in onze gele 2CV.
Vriendelijke groeten,
Aafke.
Hallo ouders,
Via deze weg stel ik, juf Birgitt, mijzelf even aan u voor.
Tot de kerst ben ik op de maandag de juf van groep 1/2. Na de kerstvakantie ga ik in Castricum aan
de slag.
In deze eerste schoolweken heb ik de kleuters al leren kennen als een gezellig groepje van negen
kinderen. Zo’n klein groepje is voor mij nieuw. Ik werk nu 15 jaar in het onderwijs en dan
voornamelijk met kleuters in groepen van 20 tot 26 kinderen. Best een luxe om de kinderen nu
zoveel aandacht te kunnen geven.
Verder kan ik over mijzelf vertellen dat ik breed geïnteresseerd ben in wat er speelt op onze aardbol.
Ik lees graag boeken, zoek graag de natuur op en ben heel gelukkig met mijn man en twee dochters.
Hartelijke groet,
Juf Birgitt

Oproep kascommissie.
Ook dit jaar is het nodig dat de kas van de OR wordt gecontroleerd. Wie zou dit klusje voor dit jaar op
zich willen nemen? Het is ongeveer een uurtje werk en het zou fijn zijn als twee mensen dit samen

kunnen doen. Heeft u een uurtje over en bereid om dit op u te nemen? Meldt u dan aan bij de
penningmeester Jan Wind of bij juf Marja. Alvast onze dank.

Nieuwe leerling.
In groep 1 verwelkomen wij Liam. Hij is 23 augustus 4 jaar geworden.
Liam, wij vinden het heel gezellig dat je bij ons in de groep zit en wensen je een fijne tijd toe op de
W.J. Driessenschool.

Bericht uit de groepen.
Groep 1-2.
Na een heerlijke zomervakantie zijn we weer lekker begonnen. We zijn eerst gestart met het thema
“Een nieuw schooljaar. Er is best veel veranderd, want groep 2 is naar groep 3 gegaan. Liam is in
augustus 4 jaar geworden, dus nu mag hij elke dag komen. Ook hebben we een nieuwe juf Birgitt in
de groep. Zij komt elke maandag. Helaas is Sophie in de vakantie verhuisd naar Friesland. We missen
haar erg. Daarom hebben we het eerst gehad over: wat vinden we waar in de groep, hoe ruimen we
alles op, hoe gaan we met elkaar om, wat waren de regels ook alweer? etc. De kinderen wisten nog
heel veel te herinneren. Ook hangt er weer een gezellige verjaardagskalender aan de muur.
Daarna gingen we het hebben over het thema “eropuit”, omdat we op schoolreisje zouden gaan. En
heel veel kinderen zijn in de vakantie eropuit geweest. Er was weer een mooi ankerverhaal over
Kleine Pien op reis. We gingen een ‘doorfluisterspelletje’ doen in het oor van Beer, leerden de letters
t (tent) en g (goudvis) en we maken er nu ook een klankgebaar bij.

Dinsdag 18 september gingen we met groep 3-4 opstap naar Vlindorado in Waarland en daarna naar
De Goudvis. Het was een gezellig en leerzaam schoolreisje. (Zie ook de foto’s op de groepswebsite.)
Omdat we een appelboom achter school hebben staan ( hij is nog klein, maar vol met appels!)
hebben we appelmoes gemaakt. De kinderen mochten zelf de appels in stukjes snijden met een echt
mes, dit was spannend, maar deze toppers hebben het keurig gedaan. En de appelmoes was
heerlijk!

Groep 3-4.
En zo is de eerste schoolmaand alweer voor bij. Wat hebben we veel gedaan! In de klas heeft groep 3
kennis gemaakt met het leren lezen, schrijven en rekenen. Zo hebben ze al veel woordjes leren lezen
en al veel letters leren schrijven. Dit leren ze spelenderwijs met de woordendoos, het ringboekje, het
klikklakboekje, de computersoftware maar ook op de computer. Dit vinden ze enorm interessant en
ze doen allemaal ontzettend goed hun best! Groep 4 heeft sinds dit schooljaar kennis gemaakt
met Snappet. Dit vinden ze erg interessant, allemaal een eigen tablet! Ook begrijpend lezen is nieuw
voor ze.

Verder heeft groep 3/4 genoten van een heerlijk dagje schoolreis samen met groep 1/2. We hebben
eerst een bezoek gebracht aan vlindertuin Vlindorado in Waarland. Hier hebben we prachtige
vlinders gezien, maar ook vissen, schildpadden, vogels en prachtige planten en bloemen. Hierna zijn
we doorgereden naar speelpark De Goudvis in Sint Maartenszee waar de kinderen heerlijk hebben
gespeeld.

Groep 5-6.
Op dinsdag 18 september zijn we op schoolreisje geweest. We begonnen de dag bij de
Broekerveiling. Hier hebben we uitleg gekregen over hoe de tuinders werkten en hun groenten
veilden. Daarna mochten we zelf het museum ontdekken tijdens de Keurtocht, een soort speurtocht.
We moesten weer op tijd terug zijn in het veilinggebouw voor de veiling. We hebben geoefend om
de klok op het juiste moment stil te zetten. Als dat lukte kreeg je een banaan als prijs. Er waren ook
twee superhandelaren: Jascha en Jordi wonnen een lekkere prijs, omdat zij de klok het snelst op 10
konden zetten. Hierna vertrokken we naar Speelpark de Swaan. Toen we daar kwamen zagen we dat
we het hele park voor onszelf hadden! Wauw. De kinderen hebben heerlijk gespeeld, vooral de
skelterbaan en de waterfietsen waren populair. Na een (volgens de kinderen) veel te kort speeltuin
bezoek vertrokken we weer richting school. Het was een gezellige dag. Ik wil de ouders die mee
waren bedanken voor het rijden en hun hulp.

Groep 7-8.
Na de zomervakantie wilden we weer hard aan het werk met Snappet. Helaas was de wifiverbinding
nog niet in orde. We hebben toen nog even op de ouderwetse manier aan spelling en rekenen
gewerkt. Maar ondertussen is de wifiverbinding goed, dus wordt er nu gewoon op Snappet gewerkt.
Het belangrijkste van de afgelopen periode was schoolkamp. We hebben een top kamp gehad! De
eerste dag hebben we lekker gezwommen, de tweede dag zijn we naar een sportschool geweest en
de laatste dag hebben we gebowld. Verder hebben in het bos levend stratego gespeeld en het
nachtspel. Het nachtspel was de tweede nacht wel extra spannend, omdat er zes gorilla's in het bos
liepen, gelukkig waren dit tamme gorilla's en al snel sloten de kinderen vriendschap met hen. Dit was
een kamp om nooit te vergeten!
Dinsdag 2 oktober gaan we een bezoek brengen aan HVC. Daar zullen we een les krijgen over afval en
een rondleiding. Donderdag 4 oktober is het PET- event. We gaan hier met een bus naar toe.
Maandag 8 oktober hebben de kinderen hun eerste Engelse toets. Groep 7 hoeft alleen de woordjes
van het Engels naar het Nederlands te kennen. Groep 8 moet de woordjes en de zinnen van
het Engels naar het Nederlands en andersom kennen. Succes met leren! Dit kan ook via wrts, de
kinderen hebben hierover uitleg gehad.

