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OBS De Driekleur 

Daltonlocatie
20 februari 2018

21 febr. Voortgangsgesprekken
JGZ-les, groep 7

23 febr. Studiedag, kinderen vrij! 
26 febr. Start voorjaarvakantie

5 maart Weer naar school
Geen schoolmelk

6 t/m 9 maart Daltoninloop
12 maart Verkeersweek 
13 maart Nieuwsbrief 13



Te laat!

Het is fijn te zien dat de meeste kinderen (lees: ook ouders) iedere ochtend 
netjes op tijd zijn om goed de schooldag te beginnen. Fijn!
Dit is een goede eigenschap om uw kind(eren) te leren. 

Helaas zien wij ook dat kinderen ‘s-ochtends te laat op school komen. 
Wij willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind uiterlijk 8.30 uur in de klas 
zit. U zult begrijpen dat wij het fijn vinden om ‘s-ochtends onze lessen 
ongestoord te kunnen opstarten. Dit is lastig wanneer kinderen te laat op 
school komen.

Wij willen u er op wijzen dat het voor het kind ook bijzonder vervelend is om 
de klas later in te komen! Zij moeten zich in de klas verantwoorden, terwijl zij 
er zelf vaak niets aan kunnen doen. Het is voor een kind niet fijn om als 
storende factor in de les te moeten inbreken. 

Kom op tijd op school.
De deur gaat om 8.20 uur (groepen 1-2) en 8.25 uur (groepen 3-8) open. We 
starten de lessen om 8.30 uur!



Nieuwe datum peutervoorstelling/open dag: vrijdag 6 april

In verband met de stormschade kon onze open dag en de geplande peutervoorstelling eerder niet 
doorgaan. Maar…er is een nieuwe datum!

Op vrijdag 6 april houden wij onze open dag. Ouders met kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zijn 
welkom om een kijkje te komen nemen in de school. Wij geven hen graag een rondleiding door 
langs de groepen.  Dit kan van 9 tot 12.00 uur.
Tevens kunnen zij op deze ochtend gratis een leuke peutervoorstelling komen bezoeken. 
Deze voorstelling start om 9.30 uur en om 11.00 uur. U kunt zelf kiezen welke voorstelling u met uw 
peuter komt bekijken.

Kernwaarde Samenwerken

Samenwerken is een vaardigheid waar binnen het daltononderwijs veel aandacht aan wordt 
besteedt. Binnen onze school hebben wij een Samenwerkkast. Deze kast wordt steeds door twee 
verschillende groepen samen gevuld. De groepen 1-2b en 3 werkten de afgelopen week samen over 
het onderwerp 'het weer'. Ieder op zijn eigen niveau en vanuit eigen kracht en talent. De kast is te 
bewonderen in…jawel… onze Samenwerkhal!



Schoolkorfbaltoernooi 2017

Korfbalvereniging ONDO organiseert op woensdag 16 mei 2018 het Schoolkorfbaltoernooi in ‘s-
Gravenzande voor de groepen 3 t/m 8. Dit toernooi is ieder jaar een groot succes en zorgt voor veel 
plezier en sportiviteit. De kinderen kunnen zich inschrijven via de groepsleerkracht. Dit kan deze 
week nog gedaan worden. Wij zoeken ook nog enthousiaste coaches om onze korfbaltalenten te 
begeleiden. Vindt u het leuk om dit te doen? U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw 
kind.
Wij willen u erop wijzen dat de verantwoordelijkheid voor uw kind op deze middag bij u als ouder 
ligt en niet bij de school. Wij gaan er dan ook vanuit dat ouders van opgegeven kinderen bij deze 
sportieve middag aanwezig zijn.

Dalton-inloopmomenten

Hieronder leest u de inloopmomenten voor maart 2018.

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



Inschrijven nieuwe leerlingen

In deze periode van het jaar zijn wij altijd al bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. 
Dan is het heel plezierig om te weten  hoeveel nieuwe kleuters wij kunnen verwelkomen. 
Wilt u daarom, als uw kind volgend schooljaar vier jaar wordt, zo spoedig mogelijk aanmelden!

Wij willen u ook vragen om, wanneer u ouders kent met peutertjes van 2 of 3 jaar die nog niet zijn 
ingeschreven, hen te wijzen op het feit dat zij een kennismakingsgesprek/rondleiding kunnen maken.

Onderbroekjes gevraagd

In onze onderbouw komt het regelmatig voor dat kinderen een klein ongelukje hebben. Om de 
kinderen dan een schoon onderbroekje te kunnen geven hebben. Wij dringend onderbroekjes nodig. 
Wij hebben vooral een tekort aan jongensonderbroekjes. Heeft u nog wat onderbroekjes liggen? 
Wij zijn er blij mee!

Aan ouders van kleuters willen wij vragen om standaard een schoon onderbroekje in de tas van het 
kind te doen. 



U heeft een peuter 
in de leeftijd van 2 tot 4 jaar?



15 maart 2018 : Het hoogbegaafde kind en ik SYMPOSIUM

Start: 18.45 uur
Inloop vanaf: 18.15 uur
Einde: 22.00 uur

Voor wie?
Professionals uit het onderwijs, kinderopvang, overheid, gezondheidszorg, welzijnsorganisaties, ouders, tieners en alle anderen die meer 
willen weten over hoogbegaafdheid.
Tickets: Voorverkoop € 7,50 via www.stichtingiqplus.nl/symposium/
Aan de deur € 10,-
Locatie: ISW Gasthuislaan, Gasthuislaan 145 in ‘s Gravenzande

Mirjam Veldhoven, expert ontwikkelingsvoorsprong ‘Belang van zo vroeg mogelijk signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong’

Linda van der Klooster, schrijfster van De Domste Thuis
‘Belang van passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen’

Dr. Bart Vogelaar, psycholoog en onderzoeker Universiteit Leiden
‘Hoogbegaafd kind presteert beter bij meer uitleg’

Interview met een hoogbegaafde tiener
‘Het verhaal van Sophie’

Rineke Derksen, specialist in hoogbegaafdheid en pedagogische begeleiding
van hoogbegaafde kinderen, schrijfster van onder andere ‘Gelukkig hoogbegaafd’, in 2017 genomineerd voor de Mensa Award
‘Goede en effectieve pedagogische benadering van het hoogbegaafde kind’
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