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Agenda Daltonlocatie

Di 29 aug Weerbaarheidstraining groep 8
Do  31 Aug Eerste zwemles groep 6
Di 5 Sept Weerbaarheidstraining groep 5
Wo 6 Sept Informatieavond voor alle groepen
Di 12 Sept Nieuwsbrief 2
di-do 12-14 Sept Startgesprekken

Uiterste betaaldatum schoolreisje
Ma 18 Sept Schoolreis groepen 1-2, 6 en 7
Di 19 Sept Prinsjesdag (=geen vrije dag!)
Do 21 Sept Schoolreis groepen 3 t/m 5
Vr 22 Sept Weerbaarheidstraining groep 5
Di 26 Sept Nieuwsbrief 3
Wo 27 Sept Start verkoop Kinderpostzegels
Do 28 Sept Teamstudiedag/ kinderen zijn vrij!



Dalton-inloopmomenten

De Daltoninloop is ervoor om samen met uw kind te bekijken wat er in die week op zijn/haar takenkaart staat en op welke manier 
uw kind deze takenlijst uitvoert. Hoe plant uw kind en hoe reflecteert uw kind. Hieronder leest u de inloopmomenten voor 
september 2017.:

Dinsdag 5 september: groepen 1-2A/B,, 5 en 7
Woensdag 6 september: groepen 3, 4, 4/5, 6 en 8
Donderdag 7 september: groepen 1-2A/B,, 5 en 7
Vrijdag 8 september: groepen 3, 4, 4/5, 6 en 8

Informatieavond

Op woensdagavond 6 september houden wij de jaarlijkse informatieavond. De groepsleerkrachten staan dan weer klaar om u zo 
goed mogelijk te informeren over alles wat er van belang is in het schooljaar 2017-2018 van uw kind. 
Hieronder treft u de aanvangstijden: 

19.00 uur tot 20.00 uur Groepen 5 t/m 8
20.15 uur tot 21.15 uur Groepen 1 t/m 4

Ook al zit uw zoon/dochter nog niet op school  dan bent u toch van harte welkom om deze avond bij te wonen. De werkwijze van de 
kleutergroepen komt uitgebreid aan de orde, net als de materialen die de kinderen aangeboden krijgen. 

Startgesprekken

Binnenkort ontvangt u via Digiduif de uitnodiging om u aan te melden voor de stargesprekken. In dit gesprek kan er nader worden 
kennisgemaakt met elkaar en vooral samen vooruit worden gekeken. Wat wilt u als ouder of namens uw kind meegeven voor dit 
schooljaar, wat moet de leerkracht echt weten over uw kind, wat zijn de wederzijdse verwachtingen, wat kunnen leerkracht en 
ouders voor elkaar betekenen om het kind zo optimaal mogelijk te laten profiteren van het schooljaar.
Voorafgaand hieraan ontvangt u op papier een vragenlijst. Voor elk gesprek reserveren wij 15 minuten.



Weerbaarheidstrainingen Orka

Deze week starten we ook weer met de weerbaarheidstrainingen van Orka.
Dit is al het vierde jaar dat wij kinderen deze lessen aanbieden. Door de gehele school hanteren wij nu deze 
werkwijze en we zijn erg positief over de resultaten.

De klas werkt met fysieke oefeningen aan vaardigheden zoals opkomen voor jezelf, samenwerken, contact maken, 
oogcontact maken, stevig staan en conflicten oplossen.
De kern van de training is dat de kinderen duidelijk een signaal afgeven als het niet naar de zin gaat. Bijvoorbeeld 
door opkomen voor jezelf. De training werkt preventief tegen pesten met gerichte oefeningen. Het traject vergroot 
de weerbaarheid van kinderen in de klas. 

De kinderen oefenen meerdere manieren van reageren zoals opkomen voor jezelf, negeren en relaxed reageren.

Rapporten weer inleveren

Voor de zomervakantie hebben wij het rapport aan uw kind meegegeven. 
Wilt u er voor zorgen dat het rapport uiterlijk  maandag 4 september op school is ingeleverd?

Afspraak van deze maand

Dit schooljaar staat er iedere maand een andere schoolafspraak centraal. In de groepen wordt  er dan samen over deze afspraak
gesproken. Deze maand is dit: 
We zorgen dat iedereen zich prettig voelt op school!



GVO

Het schooljaar is weer begonnen en zo ook de lessen GVO. In deze nieuwsbrief vindt u wat algemene informatie over de 
inhoud en het doel van dit vak: GVO staat voor godsdienstig vormingsonderwijs. 
Kinderen zitten vol levensvragen. Binnen de GVO lessen wordt uw kind geholpen om een eigen antwoord op deze vragen te 
vinden. In de lessen leren de leerlingen begrip en respect op te bouwen voor anderen en hoe zij in het leven staan. Dit als 
voorbereiding op het innemen van hun eigen rol in de samenleving die multicultureel en multireligieus is.
De lessen gaan over thema's uit het leven van de kinderen, zoals; respect, vertrouwen, afscheid nemen, vriendschap en 
liefde. Deze thema’s worden verbonden met Bijbelse en andere levensbeschouwelijke verhalen. Ook wordt er stilgestaan bij 
de vele feestdagen die ons land rijk is. 
Het godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen; om bewuster te 
worden van zichzelf en de anderen om hen heen; om keuzes te leren maken; om in te laten zien wat voor effect hun gedrag 
heeft op anderen; om te filosoferen/na te denken over het leven; om vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie; 
om te ontdekken welke normen en waarden ze in hun leven belangrijk vinden en om te ervaren wat geloof in het leven kan 
betekenen. In de lessen is de levensbeschouwelijke richting dus het vertrekpunt, niet het doel.
Voor deze lessen wordt er een veilige leeromgeving gecreëerd waarin de kinderen met speciale lesmethoden en door 
diverse werkvormen geïnspireerd en uitgedaagd worden na te denken over wat zij echt belangrijk vinden in hun leven.
Deze lessen dragen bij aan het kritisch en onafhankelijk leren denken, zodat de kinderen zich ontwikkelen als mens tussen 
andere mensen en respect leren hebben voor de manier waarop mensen in het leven staan.

Voor meer informatie kunt u terecht op de vernieuwde website van het PCGVO:  www.pcgvo.nl
Hartelijke groeten, 
Caroline Ellens-Non
GVO docente

HVO

Ook de lessen HVO zijn voor onze groepen 3 t/m 6 weer begonnen. Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) is een levensbeschouwelijk 
vak dat op openbare basisscholen in Nederland wordt aangeboden. Leerlingen leren na te denken over wie zij zijn, wat hun drijfveren 
zijn en wat ze kunnen. Tijdens de lessen wordt hierover gepraat en maken leerlingen kennis met meningen en ervaringen van 
anderen. De docent sluit daarmee aan bij de concrete ervaringen van leerlingen. Het vertrekpunt in de lessen wordt voor een groot 
deel gevormd door de eigen levensvragen. Deze lessen worden bij ons op school gegeven door juf Hedy Bastemeijer.

http://www.pcgvo.nl/


Vakantie verwonderwedstrijd

Wat  leuk dat we zoveel foto’s hebben mogen ontvangen.  De verwonderfoto’s hangen deze week
nog in de hal. Volgende week maken we de winnaar bekend en zal deze een leuk prijsje ontvangen.

Foldermateriaal

Uw kind kan de komende periode aanbiedingen van diverse uitgevers meekrijgen. Hoewel wij het belang van de 
diverse uitgaven onderschrijven, kunnen wij hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Typecursus

Voor de zomervakantie zijn  er in de bovenbouwgroepen flyers uitgedeeld voor een leuke en leerzame typecursus. In oktober 
starten we, bij voldoende aanmeldingen, met de vernieuwde typecursus van de Typetuin bij ons op school. Kinderen leren in 
deze cursus blind te typen.
Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze school op woensdag 4 oktober 2017 om 13:00 uur de vernieuwde typecursus van de 

Typetuin van start voorde groepen 6 tot 8. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Gymkleding

Twee maal per week staat er bewegingsonderwijs op het rooster van de groepen. Wij willen dit graag op een veilige en 

verantwoorde wijze geven en verwachten dan ook dat de kinderen gymkleding en gymschoenen hebben voor deze lessen. 
Wanneer er om bepaalde reden niet kan worden mee gegymd ontvangen wij graag een briefje/berichtje 
via digiduif van de ouder.



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

SCHOOLREISINFO

Binnenkort gaan we weer gezellig met de groepen op schoolreis! 
U kunt eventueel ook het gepaste bedrag in een gesloten envelop met daarop de naam van uw kind (laten) afgeven aan de 
groepsleerkracht.

Groepen 
1-2A en B maandag 18 september Place4Kidz Wateringen € 17,50

groep 6  maandag  18 september Duinrell Wassenaar € 25.00

groep 7 maandag 18 september Survival Monster € 20,00

groep 3, 
groep 4  donderdag 21september Avifauna, Alphen ad Rijn € 22.50
Groep 5

U kunt het juiste bedrag overmaken op rekeningnr NL94 RABO 0300 0801 82
t.n.v. OBS De Driekleur onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.

Alle groepen zullen per bus naar hun bestemming worden gebracht en daar ook weer worden opgehaald.
Informatie over vertrektijden en andere zaken die hierbij van belang zijn, staat in de volgende nieuwsbrief

mailto:administratie@obsdedriekleur.nl

