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Maandag 26 t/m 

30 sept. 

Week tegen het pesten 

Woensdag 5 okt.  Start Kinderboekenweek. Thema; Gi-ga-groen! 

Donderdag  13 okt. Afsluiting Kinderboekenweek met boekenmarkt 

Vrijdag  14 okt. Afsluiting thema Alles in 1 met muziek. 

Maandag 17 t/m 

21 okt. 

Herfstvakantie 

Maandag  24 okt. Studiedag. Alle kinderen zijn vrij. 

Dinsdag 25 okt. Start Alles-in-1 thema prehistorie 

Dinsdag 25 okt. Schoolfotograaf 

    

   

 

 

Wat te doen bij coronaklachten. 
Helaas hebben we nog steeds te maken met het corona virus. Vanuit het ministerie van OCW is een 
document opgesteld dat elke school zoveel mogelijk dient na te leven bij signalen van corona.  Wel 
kan elke school het aanpassen naar de eigen specifieke situatie. Deze beschrijving is voor de 
Driessen aangepast en ligt momenteel bij de MR. Daarna zal het ook met de overige ouders worden 
gedeeld.  
Om een klein tipje van de sluier op te lichten; er worden vier scenario’s beschreven met daarbij de te 
nemen maatregelen. 
 
Wanneer er onverhoopt teamleden thuis komen te zitten, zijn er twee opties m.b.t. vervanging. 

http://www.driessenschool.nl/


1. Als een leerkracht ziek is, gaan we op zoek naar vervanging.  Gelukkig hebben we meester Henk 
achter de hand, maar met de huidige personeelsproblematiek in het onderwijs, kan het voorkomen 
dat er geen vervanging is. In dat geval zijn we gedwongen de klas naar huis te sturen. Vanaf de 
tweede dag dat de kinderen (eventueel) thuisblijven, zorgen we ervoor dat er een pakketje met 
werk klaarligt op school. U kunt dit dan in de ochtend ophalen. 
2. Als een leerkracht niet (ernstig) ziek is maar uit voorzorg thuis moet blijven, dan is alleen 
vervanging voor groep 1-2 mogelijk.  Groep 3 zal op dat moment bij groep 4-5 worden geplaatst. 
Voor de overige groepen is vervanging niet mogelijk. In dat geval blijven de kinderen thuis. De 
leerkracht zal dan vanaf de tweede dag het thuiswerk verzorgen, zoals u dat gewend bent tijdens de 
lockdown. In verband met de privacywetgeving, geven wij geen informatie over de reden van 
afwezigheid van teamleden.  
Let op! Het kan dus gebeuren dat u ‘s morgens wordt geïnformeerd, dat uw kind thuis moet blijven 
i.v.m. afwezigheid van de leerkracht. Wellicht is het handig om nu al te bedenken hoe u opvang zou 
kunnen regelen.  
 

Week tegen het pesten. Thema is; Grapje! Moet toch kunnen?! 
In de vorige Nieuwdries hebben we het al even gehad over het gedrag op school; over dat er regels 
zijn en hoe we die aanleren. 
Na de zomervakantie merken we altijd dat de kinderen weer moeten wennen aan de school en ook 
merken we dat de regels zijn wat weggezakt. 
Dit jaar viel het bijvoorbeeld op dat sommige kinderen brutaal deden en snel met een grote mond 
klaar stonden. Uiteraard zijn we hiermee aan de slag gegaan en geven we complimenten aan de 
kinderen die goed gedrag laten zien. 
Ook in de week van het pesten hebben we het gehad over goed gedrag en dan met name over goed 
gedrag naar elkaar toe, wat is pesten, wat is plagen en wanneer is een grapje wel/niet leuk.    
   
In de vorige Nieuwsdries noemden we het al; goed gedrag aanleren kunnen wij als school niet 
alleen. Ook u, als ouder heeft daar een belangrijke rol in. Een kind leert voornamelijk van zijn/ haar 
ouders hoe hij of zij zich moet gedragen. Het is dus belangrijk dat ook u uw kind hierin begeleid. 
  
Zo kunnen we samen zorgdragen voor een goed en veilig klimaat op school én in het dorp.  
 

                                     
                        

  
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 de 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.  
  

Ouderbijdrage. 
Deze week heeft u de brief/ mail van de OR ontvangen m.b.t. het innen van de ouderbijdrage. Mocht 
u hem gemist hebben, kijkt u dan even in uw spam.  
 

                                                  
 
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 daarna 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.   
  

  

  

mailto:mr.wjdriessen@isobscholen.nl


Maandag 24 oktober; studiedag. Alle kinderen zijn vrij. 
Maandag 24 oktober hebben alle leerkrachten van de Driessenschool een studiedag. De kinderen 
zijn dan vrij. 

 
Oproep  
Een enkele keer heeft een kleuter weleens een ongelukje waardoor hij/zij verschoond moet worden. 
We hebben wel wat oude kleiding op school, maar willen dit graag wat aanvullen. Heeft u nog wat 
kinderondergoed over of wat lange broeken in de maten 104/110/116? 
Wij zouden er erg blij mee zijn.  
 

                              
Naschoolse activiteit; dans voor de kinderen van groep 1 t/m 4. 

Het duurt nog even, maar Artiance organiseert op de WJ DRIESSEN KLEUTERDANS 
Aanmelden kan via: www.stadskidsalkmaar.nl  
Deze vrolijke lessen, voor 4-8 jarigen, beginnen met een warming-up. Tijdens de lessen wordt er 
verschillende soorten muziek gedraaid, van wereldmuziek via klassieke muziek tot kindermuziek. In 
de cursus kleuterdans wordt aan de hand van een thema of een verhaal gedanst en bewogen op 
muziek. Er wordt gebruik gemaakt van materialen (bijvoorbeeld vingerpoppen, sjaals, linten, boeken 
etc.). De laatste les mogen de ouders/verzorgers komen kijken in de dansles! 
 
• Locatie: WJ Driessenschool - F. Wiedijk Jzn. straat 1 
• Voor: alle kinderen uit de wijk groep 1, 2, 3 en 4  
• Dag en tijd: dinsdag van 14.15-15.15 uur  

• Start: 10 januari ‘23 
• Duur: 8 lessen (kijk voor alle data op de website)  
• Docent: Amy van der Haagen 
• Kosten: € 16,- 
 
 Aanmelden via: www.stadskidsalkmaar.nl  
Deze activiteit wordt gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar. De betaling van de eigen bijdrage 
doet u via school. Degene die daarvoor in aanmerking komt, kan ook het tegoed op de AlkmaarPas 
gebruiken. 
 
             
                 

 



Bericht uit de groepen.   
Groep 1-2-3.  
Herfst, herfst, wat heb je te koop. In groep 1-2 zijn we afgelopen maandag gestart met het thema 
van de Kinderboekenweek: Gi-ga-groen en dan vooral over de herfst. De kinderen zijn direct 
enthousiast en er worden al herfstbomen geschilderd en de watertafel is omgedoopt tot herfsttafel. 
Het lijkt wel of de vakantie al ver weg is. Maar we zijn in de eerste schoolweek gestart met “Kermis 
in het dorp”, daar hebben we ook een leuk liedje over geleerd: 
 
Hé, ga je mee, want het is feest. 
 Er is kermis, er is kermis.  
Hé, ga je mee, want het is feest. 
Er is kermis in het dorp. 
 
Daarna hebben we 3 weken gewerkt over het schoolthema: Afrika en Azië. Meester Boelo komt op 
de vrijdag in groep 1-2-3 leuke muzieklessen hierover geven. Hij heeft ons een liedje over “sporen” 
geleerd; 
 
Een paar uur geleden 
Heeft-ie hier gelopen 
Met grote zware passen  
Of is-ie langs gekropen? 
 
We tellen alle passen  
En we volgen het spoor  
Dit is vast een olifant  
Want in de verte hoor ik ………… 
 

                                          
 
 
De kinderen van groep 3 zijn ook heel hard aan het werk. Ze hebben al de eerste letters geleerd en 
zelfs al een toets van rekenen hebben ze gehad, wat ze super goed hebben gemaakt! 
 

 
Groep 4-5 
 
Groep 6-7-8 



Sommige leerlingen moeten hun draai nog vinden in de klas. Dit zorgt soms voor wat onrust tijdens 
de werkmomenten. Verder moeten een aantal leerlingen weer wennen aan de regels. Ik hoop dat 
iedereen gauw weer zijn draai heeft gevonden en de rust terugkeert. Mochten een aantal leerlingen 
toch blijven opvallen, dan zal ik met de ouders van deze leerlingen contact opnemen.  
 
Deze periode hebben we weer wat vaker gewerkt met kahoot. Soms omdat we tijd over hadden. 
Maar ook gingen de quizzen over het alles in één thema Afrika- Azië. De leerlingen hebben ook eens 
schilderij gemaakt van de zonsondergang en daarop moesten dan schaduwen komen van Afrikaanse 
dieren. We zijn ook begonnen aan een Afrikaans masker.  
 
                                                    

 
 
Voor 11 november (red je vriendje), heb ik genoeg rijders. Super! Tegen die tijd zal ik deze ouders 
nog een mail sturen met verdere informatie.  
 
 
Vrijdag 14 oktober vier ik mijn verjaardag met de klas. We gaan er een gezellige dag van maken! 
 


