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Indeling van de leerkrachten over de groepen schooljaar 2017-2018
Eerder ontving u een overzicht van het aantal groepen per locatie en welke groepen er zouden
komen in 2017-2018.
Hieronder treft u in grote lijnen de verdeling van de leerkrachten over de groepen, de locaties en de
werkdagen.
Nienke de Vette zal het komende schooljaar op de Daltonlocatie werken in groep 5 en Sandra Fluit
zal naast één dag op de Daltonlocatie ook een dag op locatie Wilhelmina gaan werken in groep 3.
Daltonlocatie
groep
1/2 A
1/2B
3
4
4/5
5
6
7
8

maandag
Nelleke v.
Malsen
Manon Tromp
Evalien Köhler

dinsdag
Nelleke v.
Malsen
Manon Tromp
Evalien Köhler

woensdag
Marja Koks

donderdag
Marja Koks

vrijdag
Marja Koks

Manon Tromp
Ingrid
Zuidgeest
Yvonne Stolze

Manon Tromp
Evalien Köhler

Manon Tromp
Ingrid
Zuidgeest
Yvonne Stolze

Ingrid
Zuidgeest
Wendy Braber
Nienke de
Vette
Sandra Fluit
Marjan
Willemsen
Bob vd Linden

Yvonne Stolze
Wendy Braber
Nienke de
Vette
Kitty de Groot
Marjan
Willemsen
Bob vd Linden

Wendy Braber
Liesbeth vd
Heuvel
Kitty de Groot
Ellen de Jong

Wendy Braber
Liesbeth vd
Heuvel
Kitty de Groot
Ellen de Jong

Bob vd Linden

Bob vd Linden

dinsdag
Margret
Pouwer
Lisette v
Spronsen
Wieka v
Bruggen
Susan de
Koning
Manja
Flinterman
Simone
Verburgh
Max vd Sar
Mieke
Diependaal
Claudia
Bregman

woensdag
Hanneke
Noordermeer
Lisette v
Spronsen
Kristy
Brouwer
Susan de
Koning
Manja
Flinterman
Marianne v
Helden
Max vd Sar
Mieke
Diependaal
Claudia
Bregman

donderdag
Hanneke
Noordermeer
Lisette v
Spronsen
Kristy
Brouwer
Susan de
Koning
Mieke vd
Putte
Marianne v
Helden
Max vd Sar
Saskia v Rijn

vrijdag
Hanneke
Noordermeer
Lisette v
Spronsen
Kristy
Brouwer
Sandra Fluit

Claudia
Bregman

Frank v
Adrichem

Yvonne Stolze

Wendy Braber
Liesbeth vd
Heuvel
Kitty de Groot
Marjan
Willemsen
Ellen de Jong

Locatie Wilhelmina
groep
1/2A
1/2B
1/2C
3
4
5
6
7
8

maandag
Margret
Pouwer
Lisette v
Spronsen
Wieka v
Bruggen
Susan de
Koning
Manja
Flinterman
Simone
Verburgh
Max vd Sar
Mieke
Diependaal
Claudia
Bregman

Mieke vd
Putte
Simone
Verburgh
Max vd Sar
Saskia v Rijn

Eind/rapportgesprekken, gesprekken met ouders nieuwe stijl
Dit schooljaar zijn we op de Driekleur gestart met het geven van een andere invulling en organisatie
van de gesprekken met ouders. Als team hebben we drie scholingsbijeenkomsten gehad die steeds
voorafgingen aan de nieuwe gesprekken. Zo zijn we in september gestart met de startgesprekken,
begin maart waren er de voortgangsgesprekken en nu in juni volgen de eind- en uitzwaaigesprekken..
Met de ouder(s), verzorger(s) van de groepen 1 t/m 7 zullen we in de komende eindgesprekken het
hebben over: het rapport, de ontwikkelingen die uw kind heeft doorgemaakt, kijken we samen terug
op het afgelopen schooljaar en bekijken we of er zaken zijn die van belang zijn bij de overdracht naar
de volgende leerkracht. Deze gesprekken zijn met de huidige leerkracht van uw kind.

Helemaal nieuw zijn de zogenaamde “uitzwaaigesprekken” hiervoor
nodigen wij de ouders, verzorgers van groep 8 uit. Bij een uitzwaaigesprek is samen met u ook uw
kind welkom. In de uitzwaaigesprekken wordt er met de ouder(s), verzorger(s) terugkeken op acht
jaar Driekleur. Een uitzwaaigesprek heeft u met de leerkracht van groep 8 of iemand van de
schoolleiding. Het is immers een terugblik op acht jaar Driekleur. Wij zijn benieuwd hoe u en uw kind
terugkijken en of er zaken zijn waar wij als Driekleur van kunnen leren.
Aan het eind van beide soorten gesprekken willen wij graag van u weten hoe u deze gesprekken het
afgelopen schooljaar heeft ervaren.
In het schooljaar 2017-2018 gaan we deze lijn voortzetten en gaan we bekijken op welke wijze we
een nieuwe invulling gaan geven aan kindgesprekken.

Afwezigheid René Kops
De ouder(s), verzorger(s) en de kinderen van de Daltonlocatie zijn de afgelopen week op de hoogte
gehouden van de afwezigheid van René Kops, de locatieleider. Vorige week maandag is hij namelijk
heel ongelukkig ten val gekomen toen hij op het plein toezicht hield bij groep 8. Hij deed even mee
met een potje voetbal. Afgelopen vrijdag is hij opgenomen in het ziekenhuis met gebroken ribben. Hij
verblijft hier op dit moment nog steeds. Voor de zomervakantie zal hij niet terugkeren om zijn werk
op te pakken. Al zijn werkzaamheden zijn overgenomen door Ingrid Zuidgeest. Wij wensen René
beterschap en hopen dat hij gauw opknapt. Wij willen alle kinderen en ouders bedanken die kaartjes
hebben gestuurd, tekeningen hebben gemaakt of op een andere wijze belangstelling hebben
getoond. René is hier heel blij mee.

Prikactie aangekondigd voor 27 juni a.s.
Op 6 juni is aangekondigd dat er 27 juni een prikactie komt op de scholen, het POfront van de
samenwerkende partijen waaronder POinActie en de AVS, hebben dit bekendgemaakt in het tvprogramma Eva Jinek.
Deze actie zou betekenen dat leerkrachten het eerste uur van die dag het werk kunnen neerleggen
en dus de lessen niet om 8.30 uur maar om 9.30 uur starten. Deze informatie was voor ons ook
nieuw en wij weten ook niet meer dan er in de media hierover is gemeld.
Voorafgaand aan de prikactie wordt aan iedereen die het belang van goed onderwijs inziet, gevraagd
de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl
Staken is een individueel recht van werknemers. Het kan dus zijn dat alle leerkrachten of een deel
van het team op 27 juni a.s. het eerste uur niet werkt. Als schoolleiding kan ik u dus nog niet nader
informeren. Ik kan u wel op deze actie wijzen, zodat u hier in uw planning rekening mee kunt
houden. Bij een dergelijke prikactie of staking kan en mag het niet zo zijn dat leerkrachten die niet
deelnemen de kinderen opvangen van hun stakende collegae.
Zodra ik als schoolleider meer weet over deze actie en de eventuele gevolgen voor De Driekleur, dan
zal ik u direct nader informeren via Digiduif.

Erik de Jong
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Einde tweede periode LVS toetsen
Schrijversbezoek Dave Kastelein
Middag: eindgesprekken voor de ouders van groep 6
Vaderdag
Start intekenen eindgesprekken via Digiduif
Middag en avond eindgesprekken voor de ouders van groep 6
Middag en avond eindgesprekken voor de ouders van groep 6
Laatste dag intekenen eindgesprekken via Digiduif
Juffen/meestersdag
Nieuwsbrief 19
Rapport voor groep 2 t/m 8
Middag en avond eindgesprekken voor alle ouders (behalve groep 6)
Middag en avond eindgesprekken voor alle ouders (behalve groep 6)

Intekening eindgesprekken
In het voorwoord hebt u al kunnen lezen over de eindgesprekken op 26 en 28 juni a.s. De intekening
hiervoor gaat evenals de vorige keer via Digiduif. Wilt u bij de aanmelding er rekening mee houden,
dat als u meer kinderen op school heeft, u dan de gesprekken niet aansluitend plant, maar er een
tijdsblok tussen openlaat? Dit stelt u in de gelegenheid om voldoende tijd te hebben om van de ene
groep naar de andere te gaan.
De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van groep 8 zullen voor de uitzwaaigesprekken een aparte
uitnodiging ontvangen.

Bezoek kinderboekenschrijver Dave Kastelein
Op maandag 12 juni komt kinderboekenschrijver Dave Kastelein bij ons op school om in alle groepen
iets over zijn werk te vertellen. Dave Kastelein schrijft kinderboeken voor alle leeftijdsgroepen van de
basisschool. Op zijn website www.veldwachterkinderboeken.nl staat het over hem:

Als kind verzon Dave al het ene na het andere verhaal. In zijn hoofd beleefde hij de
prachtigste avonturen en vergat hij nog wel eens waar hij in het echt was. Op school
bijvoorbeeld! Dat leverde hem vaak standjes van zijn juffen en meesters op. De
strafregel ‘Ik moet beter opletten in de klas’ heeft hij waarschijnlijk wel 100
duizend keer over moeten schrijven.
Toen hij al maar groter werd en zijn hersenen begonnen over te koken van alle
verzinsels die er in zaten is hij met schrijven begonnen. Om de verhalen uit zijn
hoofd te krijgen. Want wat op papier staat hoef je immers niet meer te onthouden.
Zo is het dus gekomen dat hij schrijver werd. En er blijven steeds maar nieuwe
verhalen bijkomen. Hij zal dus ook nog wel een paar nieuwe boeken schrijven.
Om half drie stelt Dave Kastelein u in de gelegenheid om een boek van hem aan te schaffen. Daarbij
zet hij natuurlijk ook zijn handtekening in het boek, waardoor het een bijzonder exemplaar wordt. U
kunt daarvoor in de centrale hal terecht.

Kleuterzwemmen!
Op woensdagochtend van 8:30 – 9:00 uur is er in het zwembad van
’s-Gravenzande kleuterzwemmen, speciaal voor kleuters van De
Driekleur. Deze lessen worden gegeven door ervaren
zweminstructeurs van zwembad Maesemunde. Er hebben een
aantal kinderen een diploma gehaald, dus er is weer ruimte om
nieuwe kinderen te plaatsen! Wilt u ook gebruik maken van deze
unieke mogelijkheid om uw kleuter met zwemles te laten starten of
alvast te laten wennen aan water en de eerste beginselen van de
zwemtechnieken te leren, met het oog op de zomer? Meldt uw kind
dan nú aan voor het kleuterzwemmen bij :
Mariska Hanemaaijer (moeder van Cindy groep 1/2a, locatie Wilhelmina) via
r.hanemaaijer@caiway.nl of sms naar 06-55088420
Daiëlle Trompert (moeder van Lotte-Sophie groep 1/2a, locatie Dalton) via 06- 57870868 of
daielletrompert@hotmail.com
N.B. : U zwemt zelf niet mee, maar begeleidt wel uw kind naar het zwembad en daarna naar school.
Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact opnemen met ons.

Juffen en meestersdag
Woensdag 21 juni is het feest op de Daltonlocatie. Op
deze dag vieren we gezamenlijk de verjaardag van
alle juffen en meesters.
Wat we gaan doen is voor de kinderen nog een
verrassing!
Voor limonade en lekkers wordt gezorgd deze dag.

GVO nieuws
In de laatste paar weken die dit schooljaar nog telt, zullen we in de groepen 3/4 werken aan het
thema ‘Klein maar dapper’. Met het pinksterverhaal De Pinksterduif hebben we hier al een begin aan
gemaakt. Hierna komt het Bijbelverhaal van David en Goliath aan bod, net als het prentenboek Super
Sem en het verhaal van de kleine reus. Aan de hand van deze verhalen gaan we verder in op dit
thema, met als doel de leerlingen in te laten zien dat ze nooit te klein of jong zijn om iets goeds,
stoers, dappers of groots te doen. Ze mogen in zichzelf geloven!
In de groepen 5/6 zullen we een aantal weken bezig zijn rond de Islam. Onderwerpen hierbij zijn bijv.
de Moskee, de vastenmaand Ramadan en het Suikerfeest. Natuurlijk worden leerlingen binnen het
GVO die hier al iets over weten, zelf Moslim zijn, of misschien zelf meedoen aan de Ramadan
uitgenodigd om hier iets over te vertellen aan de rest van de groep.
Hartelijke groet,
Caroline Ellens-Non
GVO-docente
www.pcgvo.nl

Wijzigingen van gegevens
Als er zich in de loop van het schooljaar wijzigingen in adresgegevens,
mailadressen en telefoonnummers. voordoen, dan kunt u deze het beste
rechtstreeks aan onze administratie doorgeven.
Het mailadres is: administratie@obsdedriekleur.nl

