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AGENDA
25 jan. Bezoek Floracollege, groep 8
29 jan. OPEN HUIS EN KIJKAVOND GAAN NIET DOOR!
6 febr. Museumbus groep 7
6 t/m 9 febr. Daltoninloop
13 febr. Schaatsen groep 7  en 8



Lokalen groepen 3-4-5

Na de stormschade van de afgelopen week is er door het team hard gewerkt om de getroffen groepen 
weer een goed plekje te geven. We zijn blij dat dit is gelukt. De groepen 4 en 5 zijn ondergebracht in de 
nabijgelegen Bomansschool en onze groep 3 heeft zijn intrek genomen in het speellokaal van de groepen 
1-2. 
Voorlopig is er voor de groepen 1-2 extra ruimte gezocht voor de bewegingslessen. Zij kunnen in de 
Westlandhal terecht.  Natuurlijk zijn wij erg blij dat er vanuit de omliggende scholen en vanuit de 
Westlandhal direct hulp werd aangeboden. Dank daarvoor!

Ook gaat onze dank uit naar alle ouders. Uw begrip voor de situatie heeft ons goed gedaan. Wij mochten 
zelfs een heerlijke taart en een zelf gebakken cake ontvangen. Bedankt!

Termijn terugkeer naar lokalen

Op dit moment zijn er diverse bedrijven bezig met de herstelwerkzaamheden en wordt er door 
onafhankelijke inspecteurs bekeken hoe het zit met de veiligheid van de ventilatiekasten. Wij hopen 
binnen twee weken de groepen 3, 4 en 5 weer terug te laten keren naar hun lokaal, maar dat zal alleen 
gebeuren wanneer we zeker weten dat dit goed mogelijk is. We willen geen enkel risico nemen!



Dalton-inloopmomenten

Hieronder leest u de inloopmomenten voor februari 2018.

Dinsdag 6 februari: groepen 1-2A/B,  6 en 7
Woensdag 7 februari: groepen 3, 4, 4-5, 5 en 8
Donderdag 8 februari: groepen 1-2A/B,  6 en 7
Vrijdag 9 februari: groepen 3, 4, 4-5, 5 en 8

Open huis en kijkavond gaan NIET door!

Op maandag 29 januari stond er aanvankelijk een open huis gepland.
Ook zou er op deze maandagavond een kijkavond zijn om samen met uw kind naar zijn/haar 
werk(jes) te kijken. 
Als gevolg van de stormschade gaan dit open huis en deze kijkavond NIET door. 

Wij willen u vragen om ouders met peuters, waarvan u weet dat zij ons open huis wilden bezoeken, 
hiervan op de hoogte te brengen.

Op een nader te bepalen datum zullen wij alsnog een open huis houden. Hiervoor worden zij dan via 
flyers en advertenties alsnog uitgenodigd. Natuurlijk is het voor hen wel altijd mogelijk om een 
aparte afspraak te maken. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met Erik de Jong of Rene Kops.



Rapport en voortgangsgesprek

Op vrijdag 16 februari zullen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis krijgen. 

Aansluitend zullen in de week daarna de voortgangsgesprekken worden gehouden voor groep 2 tot 

en met 7. Groep 8 doet hier niet aan mee. Zij hebben kortgeleden de adviesgesprekken gehad.

De gesprekken vinden plaats op maandag 19 februari en woensdag 21 februari. Op beide dagen 

zowel ’s middags als ’s avonds. 

Vanaf zondag 11 februari tot en met donderdag 15 februari heeft u de mogelijkheid om zich aan te 

melden voor het voortgangsgesprek van uw kind. U ontvangt daarvoor een uitnodiging via de 

Digiduif. Wilt u, als u meer kinderen bij ons op school hebt, er rekening mee houden dat u tussen de 

gesprekken van uw kinderen een pauze inlast. Dus niet aansluitend plannen. Dat geeft u de 

gelegenheid om van het ene naar het andere lokaal te lopen en heeft u ook nog tijd om het werk van 

uw kind in te zien.

Bijdrage continurooster

Enkele maanden geleden hebt u van ons een nota met betrekking tot het continurooster ontvangen. 
Wij vragen daarvoor een bijdrage van € 40,- per kind per schooljaar. Veel ouders hebben deze 
bijdrage al betaald, maar helaas ook een groot gedeelte nog niet.
Wilt u, als u nog niet hebt betaald, uw bijdrage storten op NL94 RABO 0300 0801 82 t.n.v. Obs De 
Driekleur onder vermelding van de naam en groep van uw kind. 


