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Woensdag  11 maart  BHV herhalingsdag 

Vrijdag  13 maart Vrijwilligersdag 

Donderdag 19 maart  MR vergadering 

  

                              

BHV-herhaling 
Zoals in elk bedrijf gebruikelijk is, heeft ook een school BHV’ers. Op school zijn dit leerkrachten die 
eerst hulp kunnen verlenen bij brand of een ongeval(letje). Woensdag 11 maart gaan juf Jetty, juf 
Sofie en juf Marja op herhaling. Zij zijn deze dag niet aanwezig op school. Voor vervanging is 
gezorgd. 
 

Juf Sofie en juf Laura afwezig 
U heeft ongetwijfeld al gemerkt dat juf Sofie er al een tijdje niet is. Dit is vanwege privé 
omstandigheden. We hopen dat juf Sofie weer zo snel mogelijk kan starten. 
Vanaf donderdag 5 maart t/m maandag 15 maart is juf Laura afwezig. Zij is met de stichting teachers 
4 teachers op werkbezoek in Kenia. We wensen haar een hele fijne en leerzame tijd toe! De 
vervanging hebben we tot nog toe steeds kunnen regelen. We zijn erg blij met meester Henk en juf 
Charlotte! 
 
 

                                            
 

http://www.driessenschool.nl/


Nieuwe leerling.   
In groep 1 verwelkomen wij Pip. Zij is 3 maart 4 jaar geworden.   
Pip, wij vinden het heel gezellig dat je bij ons in de groep komt en we wensen jou een fijne tijd toe 
op de Driessenschool.  

  

                                                                 
Vrijdag 13 maart 2020; opknappen schoolplein.  
We hebben het al eerder gemeld; Op vrijdag 13 maart willen we met zo veel mogelijk vrijwilligers 
aan de slag op het schoolplein. Om deze klus te klaren heeft de Driessenschool zich aangemeld bij 
het Oranjefonds voor NLdoet.  
Inmiddels hebben zich meerdere mensen als vrijwilliger aangemeld én hebben we een bedrag 
binnen gekregen van € 270,00.  
Die dag willen we o.a. de banken met een hogedrukreiniger schoonspuiten, het onkruid verwijderen, 
snoeiwerk verrichten en wat zoal nog meer naar voren komt om de speelplaats er voor de zomer 
weer gezellig uit te laten zien.  
Ook aan u willen we vragen of u zich als vrijwilliger voor deze dag zou willen aanmelden. Dit kan 
gewoon op school bij de leerkracht van uw kind of bij juf Marja. Het zou fijn zijn als u zelf een schep 
en/ of een schoffel mee zou willen nemen. Er wordt een hoge druk reiniger gehuurd. Is er iemand 
van wie we een tuinslang kunnen lenen?  U kunt ook dit aangeven bij juf Marja.  
We starten om 8.30 uur met een kopje koffie en maken er dan vanaf 9.00 uur met elkaar een 
gezellige, werkzame dag van!  

 

                                           

 
Schoolapp 

De huidige schoolapp heeft soms wat haperingen. Zo werken bijv. de push berichten niet altijd.  Het 
bedrijf dat de schoolapp heeft ontwikkeld is bezig met een vernieuwde versie. Zodra deze goed 
genoeg functioneert, zullen wij u daar verder over informeren. 
 

Aanmelden voor naschoolse activiteit. 
Artiance organiseert op de Driessenschool SPEEL EEN VERHAAL voor de groepen 3-4-5. 
In 8 lessen maken de kinderen een spannende, vrolijke of grappige voorstelling. Een deel van de 
lessen gebruiken we om elkaar en het toneel te leren kennen. Wat is nu eigenlijk belangrijk voor de 
toneelspeler? Hoe zou een piraat lopen of hoe ziet een verdrietige muis eruit? Wie is de grappigste 
clown of welke cartoon kun jij goed uitbeelden? 
Er wordt veel gewerkt met fantasie en beweging aan de hand van bestaande verhalen of nieuw 
verzonnen verhalen. 



Het is voor alle kinderen uit het dorp en omgeving. De lessen starten op 31 maart en zijn altijd op 
dinsdagmiddag van 14.15 uur tot 15.15 uur. De docent is Herman Jager. Kosten zijn 2 euro per keer.  
Aanmelden kan via : www.stadskidsalkmaar.nl  
 

 
 

Nieuws uit de groepen 
Groep 1-2-3 
Na de voorjaarsvakantie hebben wij ons volledig gestort op het boek Pluk van de Petteflet van Annie 

M. G. Schmidt. De kinderen smullen van de avonturen van Pluk. We hebben al een opzegversje over 

6 kleine stampertjes geleerd. Het is een telversje, elke keer gebeurt er iets waardoor er één 

stampertje verdwijnt. Ook hebben we een liedje geleerd (melodie van “In den Haag daar woont een 

graaf”): 

 In de straat daar staat een flat. 

 Met een torenkamer. 

 Pluk reed rond en zocht een plek en vond een mooie kamer. 

 Een heel fijn plekje voor zichzelf. 

 Een duif als vriend, dat spreekt vanzelf. 

 En Zaza om voor te zorgen, wie is er bang voor morgen. 

 

 

We hebben al heel wat geknipt en geplakt over Pluk en zijn vrienden o.a. heeft groep 3 al mooie 

kraanwagentjes geknutseld. Groep 1 heeft zeepbellen van mevrouw Helderder gestempeld en de 

kinderen van groep 2 hebben kraanwagentjes gevouwen. Ook hebben we Langhorst geverfd met 

daarop alle kinderen van de groep. Verder doen we heel veel activiteiten op het gebied van 

http://www.stadskidsalkmaar.nl/


voorbereidend rekenen en lezen. U moet dan denken aan het bouwen van torens (welke is het 

hoogst), het nazeggen van zinnen, welk woord hoort er niet bij? Woorden klappen in lettergrepen 

etc.  

In groep 3 zijn we met het rekenen veel aan het automatiseren t/m 10, maken al geldsommen en 

verhaaltjessommen. Op het gebied van lezen hebben we de woorden met /sch/ /ng/ en/nk/ leren 

lezen en schrijven. Ook werken ze elke week heel hard aan hun weektaak. Ze doen het super goed! 

Groep 4-5 
Na de vakantie zijn we gestart met het thema: Energie. 
 Een thema waarin techniek centraal staat. We hebben bijvoorbeeld geleerd wat energie is. Ook 
hebben we het over elektriciteit gehad. We doen ook veel proefjes. We hebben een 'Rietjesklimmer' 
gemaakt die werkt door middel van wrijving. Ook hebben we een ontdektafel, daar staan deze week 
proefjes met magneten. 
Verder hebben we deze week de eerste les gedaan van Delta de Draak. Dit is een methode voor 
digitale geletterdheid. Hierin leren de kinderen o.a. ict-vaardigheden, programmeren en krijgen ze 
lessen over mediawijsheid. Groep 5 heeft bijvoorbeeld meer geleerd over wat internet is en hoe het 
werkt. Groep 3/4 kreeg een les over programmeren. Zij moesten de kaartjes zo neerleggen dat de 
robot (juf) een broodje hagelslag kon smeren.  
De aankomende periode staan er veel spreekbeurten op het programma. De eerste drie kinderen 
zijn al geweest en ze hebben het heel goed gedaan. De spreekbeurten zijn bedoeld om te oefenen 
met iets vertellen voor een groep. Iets (lekkers) uitdelen aan het publiek is niet nodig. 
 
 

                           
 
 
 
 


