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Agenda Daltonlocatie

Di 26 Sept Nieuwsbrief 3
Wo 27 Sept Start verkoop Kinderpostzegels
Do 28 Sept Teamstudiedag/ kinderen zijn vrij
Vr 29 Sept Les weerbaarheid, groep 5
Ma 2 Okt Deze week praktische verkeerslessen
Wo 4 Okt Start Kinderboekenweek
Do 5 Okt School gesloten i.v.m. landelijke staking
Vr 6 Okt Les weerbaarheid, groep 5

Dag van de Techniek, groep 7
Opa- en omamiddag

Di 10 Okt Nieuwsbrief 4
NIO groep 8

Do 12 Okt Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8
Vr 13 Okt Les weerbaarheid, groep 5

Sluiting Kinderboekenweek
Ma-Vr 16-20 Okt Herfstvakantie
Ma 23 Okt Weer naar school
Wo 25 Okt Ouderavond Puberbrein, groep 7 en 8
Vr 27 Okt Les weerbaarheid, groep 8
Zo 29 Okt Wintertijd
Di 31 Okt Nieuwsbrief 5



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 oktober  2017. Op woensdag geldt de daltoninloop voor alle groepen. Dit i.v.m. het 
feit dat de school gesloten is op donderdag (landelijke staking).

Dinsdag 3 oktober: groepen 1-2B, 4, 5, 6  en 7
Woensdag 4 oktober: Daltoninloop voor álle groepen 
Donderdag 5 okober: Géén inloop i.v.m. landelijke staking
Vrijdag 6 oktober: groepen 1-2A, 3, 3-4, 4-5 en 8

Opname schoollied ‘Samen sterk’

U heeft uw kind waarschijnlijk thuis ons schoollied horen zingen. 
We hebben een eigen schoollied waarin al onze kernwaarden naar voren komen. Gisteren hebben we opnamen 
gemaakt voor een spetterende videoclip bij het lied. In de toekomst kunnen we het lied met alle kinderen zingen op 
verschillende gezamenlijke momenten. Het lied verbindt en geeft een gevoel van samenzijn. 

Het is leuk te zien dat de kinderen trots zijn op het lied en het vol overgave meezingen. 
Binnenkort zullen wij u natuurlijk ook de clip laten zien. 
Op de volgende pagina van deze nieuwsbrief vindt u de tekst van ons eigen Driekleur schoollied, 

genaamd:  Samen sterk.



Schoollied De Driekleur – Samen sterk                
Refrein
De Driekleur is een fijne school voor jou en mij
We leren hier met veel plezier dus kom erbij
De Driekleur is een fijne school, vol talent
Ieder kind is anders, je mag zijn wie je bent

Couplet
De school in ’s Gravenzande voor groot en klein
Twee locaties, één naam, de plek waar ieder kind wil zijn
De meesters en juffen zijn aardig en cool
Op De Driekleur krijgen kinderen een goed gevoel

Pre refrein
Samenwerken, samen spelen
samen leren, samen delen
Iedereen doet mee
Je bent hier niet alleen

Refrein
De Driekleur is een fijne school voor jou en mij
We leren hier met veel plezier dus kom erbij
De Driekleur is een fijne school, vol talent
Ieder kind is anders, je mag zijn wie je bent

Couplet
We werken zelfstandig, weten hoe dat moet 
Samenwerken doen we ook en dat gaat heel goed
Respect voor elkaar, staat bij ons op één
De Driekleur is een fijne school, een school voor iedereen

Refrein



Hulpouder continurooster
Al jaren is Birgit, moeder van oud-leerling Lucas, onze vaste hulp tijdens het continurooster. 

Birgit is een vertrouwd gezicht op ons schoolplein. 
Zelfs nadat haar zoontje Lucas naar een andere school ging konden wij op Bridget blijven rekenen. Bridget gaat echter verhuizen.

Fijn voor haar, maar een domper voor ons. Wij bedanken Bridget voor haar inzet voor de school.

Wij zoeken per direct een ouders die ons op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag kunnen helpen tijdens 
het toezicht op het schoolplein van 12.00 uur – 13.00 uur. 

Lukt het u niet om meerdere dagen te komen, maar kunt u wel op een specifieke dag helpen, dan horen wij dit ook graag.

Het toezicht op het schoolplein staat onder leiding van een pedagogisch medewerker van Okidoki. 
Per dag assisteren twee ouders de pedagogisch medewerker.

Voor de hulp bieden wij een financiële vergoeding. Voor vragen hierover kunt u terecht bij meester René.



Werkzaamheden op het schoolplein

Afgelopen maandag zijn de eerste werkzaamheden op ons schoolplein gestart. Er zijn twee grote chill-hoekbanken 
geplaatst. Ook het gewenste panna-veldje gaat er nu bijna komen. Dit zal in de herfstvakantie worden aangelegd. 
Al deze werkzaamheden kunnen wij bekostigen uit de opbrengst van de vorig jaar georganiseerde sponsorloop en 
door de sponsoring van diverse bedrijven. Wie sponsoren ons allemaal?

• Flip Vreugdenhill B.V.
• Senze Management-consulting
• Beeks OOG en OOR
• Aannemingsmaatschapppij Hofman Maasdijk
• MTJ Installatietechniek
• Biobest

Onderbroeken gezocht

Regelmatig gebruiken wij onderbroeken voor kinderen in de onderbouw met een klein ongelukje. Heeft u nog 
onderbroekjes thuis die niet meer gebruikt worden. Wij krijgen ze graag!

Opa en omamiddag

Op vrijdag 6 oktober houden wij weer een opa- en omamiddag. Vorig jaar een groot succes met dolenthousiaste en 
trotse  grootouders. Alle opa’s en oma’s zijn deze middag welkom in de groepen van 13.30 uur – 14.15 uur. 
Wat er allemaal op het programma staat verklappen we nog niet. 
Wilt u de opa’s en oma’s van de kinderen uitnodigen om bij hun kleinkind(eren) op school te komen kijken?



Groep 7 aan de slag met ConsultingKids!

Onze groep 7 zal komende maandag (2 oktober) een gehele dag gaan werken met ConsultingKids.
Consulting Kids maakt het mogelijk om kinderen mee te laten denken over complexe organisatie- en 
maatschappelijke vraagstukken.
In de lessen wordt de onbevangenheid, andere manier van denken en eerlijkheid van kinderen benut om te 
komen tot verfrissend leuke ideeën die organisaties & maatschappij verder helpen. Daarnaast bezorgt 
ConsultingKids kinderen een onvergetelijke dag, waarin ze met elkaar maximaal hun creativiteit kunnen 
ontplooien en leren problemen aan te pakken. Dat doen ze door methoden en technieken van gerenommeerde 
adviesbureaus in te zetten en te vertalen naar de belevingswereld van kinderen. 
Het lesprogramma van ConsultingKids sluit goed aan bij de '21 eeuwse vaardigheden’.
De opdrachtgever komt bijna altijd uit de regio van de school. In ons geval gaat het om het Reinier de Graaf 
Gasthuis. Het belooft een leuke en leerzame dag te worden.

Meer over ConsultingKids kun je lezen op www.ConsultingKids.nl .

Schooltuin winterklaar: Wie helpt ons aan bloembollen en bloeiende plantjes in het voorjaar?

Wat is er hard gewerkt in de schooltuin.  Groep 6 heeft afgelopen vrijdag samen met meester Leen veel onkruid 
gewied en de schooltuin winterklaar gemaakt.
Voor het volgende schooljaar willen we een bloementuin realiseren. Natuurlijk zijn wij erg blij met bloeiende 
plantjes en bloembollen. We willen onder onze ouders vragen of er mensen/tuinders zijn die ons hieraan kunnen 
helpen. Of wellicht kent u een tuinder die onze schooltuin van bloeiende plantjes kan voorzien.
Wij horen het graag!

http://consultingkids.nl/


Traktaties

Jarig zijn is een feest en dat vieren we ook op school.  Bij een verjaardag hoort ook een traktatie. Wij zien echter 
regelmatig dat traktaties bestaan uit veel ongezonde lekkernijen. De meeste kinderen houden natuurlijk van 
zoetigheid, maar helaas is dat niet altijd gezond. Wij zien bij voorkeur gezonde traktaties. 

Kijkt u eens op www.gezondtrakteren.nl voor leuke suggesties.

Fietsverlichting

De dagen worden weer donker en zichtbaarheid van de kinderen op de fiets dus nog belangrijker.
Denkt u eraan te controleren of het fietslicht van uw kind goed werkt!

Kinderpostzegelactie

Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen.
Ze gaan langs de deuren om postzegels en andere producten te verkopen.
Wilt u ook de goede doelen steunen? Koop dan uw postzegels/kaarten bij één van de kinderen.
Aanstaande woensdag 27 september om 12.00 begint de kinderpostzegelactie 2017 voor groep 7 en 8

http://www.gezondtrakteren.nl/


Thema-avond PUBERBREIN  

• Wat gaat er om in het  puberbrein ?
• Hoe geef ik als ouder het goede voorbeeld ?
• Gamed mijn kind te vaak en te lang?
• Rond welke leeftijd  geef  ik seksuele voorlichting ? 
• Hoe gaan wij als gezin om met alcohol?
• Welke afspraken kan ik als ouder maken met mijn kind omtrent mobiel  telefoon gebruik?

Tijdens deze thema avond is er een spreker die ons meeneemt in de wereld van het puberbrein.  Vervolgens zijn er professionals die 
over de bovenstaande onderwerpen met u in gesprek gaan.  

Doelgroep:
ouders van kinderen uit groep 7 en 8 

Datum: 25 oktober 2017
Locatie:   OBS de Driekleur Wilhelmina
Tijdstip:  19:45  - 21:45 uur  (inloop vanaf 19:30)
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden
Opgeven via mailadres:  info@obsdedriekleur.nl

https://www.brijder.nl/

