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AGENDA

10-11 okt NIO groep 8
12 okt voorleeswedstrijd

les weerbaarheid, groep 4
12 okt les weerbaarheid, groep 5
13 Okt  les bureau HALT, groep 8
16-20 okt herfstvakantie
23 okt  weer naar school

geen schoolmelk
25 okt. ouderavond “Puberbrein” voor ouders groep 6, 7 en 8 
27 okt  les weerbaarheid, groep 8
29 okt wintertijd
30 okt beweegonderzoek, groep 7
31   okt  Nieuwsbrief 5



Voorwoord

Staking van 5 oktober en een bedankje voor uw begrip

Afgelopen donderdag hebben collega’s van de Driekleur samen met meer dan 30.000 andere leerkrachten hun stem laten horen in het Zuiderpark tijdens de landelijke staking. 

De deuren van de scholen bleven die dag gesloten en werd er gestaakt voor verlaging van de werkdruk (lees meer handen in de klas) en een eerlijkere salariëring. Vanaf de 

onderhandelingstafel van de formerende partijen zijn inmiddels al bedragen toegezegd waarbij het grootste deel € 500.000.000,= voor het verlagen van de werkdruk is 

bestemd. Of dit voor de bonden en het front PO in actie voldoende is om verdere acties af te blazen weten we nog niet dat is afwachten, persoonlijk hoop ik als directeur van 

de Driekleur dat alle betrokken partijen nu goed met elkaar in gesprek gaan en dat daarmee verdere acties uitblijven. 

Als team willen wij graag alle ouders, verzorgers reuze bedanken voor het begrip dat u heeft getoond voor de prikactie vorig schooljaar en de staking van afgelopen donderdag. 

Wij voelen ons gesteund door de wijze waarop u heeft gereageerd. Wij kunnen ons goed voorstellen dat het misschien ook het nodige van u heeft gevraagd om zo opeens uw 

kind(eren) een dag thuis te hebben. We hadden aangeboden dat we in uiterste nood naar een oplossing zouden zoeken voor opvang, maar niemand van de 440 kinderen heeft 

hierom gevraagd. Nogmaals reuze bedankt en we hopen dat we u ook snel kunnen laten weten op welke wijze uw kinderen profijt kunnen hebben van de verlaging van onze 

werkdruk. 

Studiedag van 28 september jl. 

Op donderdag 28 september jl. hebben we als team (beide locaties) een studiedag gehad. In de ochtenduren zijn we met elkaar aan de slag gegaan met EDI (expliciete directie 

instructie). Een goede opfristraining waarin nieuwe inzichten m.b.t. een goede instructie aan de orde kwamen. Het werd niet alleen met ons besproken, we mochten het ook 

zelf in de schoolbanken ervaren. Met een eenvoudig model en een paar simpele hulpmiddelen (het vragenbakje en het wisbordje) kregen we zelf een les en konden we ook 

direct het effect zien, voelen en meten van een goede instructie. Met de handreikingen kon ook iedereen de volgende dag aan de slag. Misschien heeft u de wisbordjes al 

gezien of er over gehoord. ’s Middags stond in het teken van kindgesprekken. Vorig schooljaar hebben we veel tijd en energie gestoken in de nieuwe vorm van gesprekken met 

ouders (de startgesprekken, voortgangs-, eind- en in groep 8 ook uitzwaaigesprekken), dit jaar staan de kindgesprekken centraal. Wat zijn goede gesprekken met kinderen ?, 

welke nieuwe inzichten zijn er?  en vooral de vraag “wat betekent dit voor onze school?” stond centraal. Onze inzet is om de driehoek ouders- kinderen-school zo stevig 

mogelijk te maken zodat kinderen optimaal van ons onderwijs profiteren. In de loop van dit schooljaar komen we hier op terug. Wij hebben 28 september een goede en heel 

zinvolle studiedag gehad met elkaar. 



Schoolpleinen van beide locaties 

Op vrijdagmiddag 29 september werd het vernieuwde schoolplein van locatie Wilhelmina officieel geopend en werd ook het vignet “Gezonde school” onthuld. Na een periode van 

samen met de kinderen, ouders en leerkrachten zoeken, werken aan een groener en sportiever schoolplein was het vrijdag dus eindelijk zo ver. Wethouder Meijer (van openbare 

ruimte) kwam het plein openen en hij was zichtbaar verrast dat het de school was gelukt om de beleving van “groen”, natuur en bewegen te combineren. Het bij elkaar 

gesprokkelde geld is nu helemaal op en mochten we nog andere elementen van de ideeën en plannen willen uitvoeren dan moeten we opnieuw opzoek naar fondsen. Maar 

voorlopig kunnen we vooruit met dit geweldige schoolplein. Leuk was ook dat het zo gezellig druk was die vrijdagmiddag op het plein. Veel ouders hadden de moeite genomen om 

naar school te komen. Voor de kinderen waren er allemaal workshops te doen in het teken van bewegen, gezondheid en natuur. Verder waren er vertegenwoordigers aanwezig 

van Jantje Beton, de meedenkende landschapsarchitect, de hovenier en er waren nogal wat buurtbewoners die een kijkje kwamen nemen. Kortom het was een super feestje !! 

Voor de Daltonlocatie was er helaas geen subsidie van Jantje Beton beschikbaar, maar dat betekent niet dat daar niets gebeurt. De kinderraad is daar heel actief aan de slag 

gegaan met een sponsorloop en het vinden van grote sponsors om ook daar het plein aan te pakken. Een moestuin was al eerder gerealiseerd, maar daar zijn de afgelopen week 

twee grote lounge- of chill-banken bijgekomen waar direct gretig gebruik van werd gemaakt. (ook te zien op ons promotiefilmpje met schoollied). In de herfstvakantie gaat op de 

Daltonlocatie de hovenier aan de slag om ook hier een pannaveldje te realiseren. Dus na de herfstvakantie kan ook op deze locatie echt en binnen een afgesloten stuk van het 

plein worden gevoetbald. 

Als Driekleur blijven we in beweging/ontwikkeling binnen de school, maar ook dus buiten de muren van de school. 



Naschoolse activiteiten

De naschoolse kunst en cultuur workshops beginnen al lekker vol te lopen! Voor de workshops Alles is een 
sprookje (groep1 tm 6) en Maskerspel (3 tm 8) zijn echter nog plekken vrij! De workshops worden gegeven door 
docenten van Koperen Kees (voorheen Dario Fo) en zijn zeer de moeite waard.

De workshops vinden plaats op de locatie Driekleur Wilhelmina en starten op 30 oktober. Zie voor verdere 
informatie de flyer in de bijlage.

Voor de andere workshops kunt u uw kind ook nog opgeven, deze starten later in het jaar, zie hiervoor ook de flyer.

Opgeven kan via de administratie van de Driekleur of direct bij Evalien kohler ekohler@stoow.nl.

Jumbo-actie voor school 

Haalt u uw boodschappen wel eens bij de Jumbo. Dan ontvangt u de komende tijd spaarpunten voor school. Ook 
de Driekleur doet mee! In de winkel staat een doos met daarop de naam van de school. 
Hoe meer punten wij verzamelen, hoe groter het bedrag dat de school ontvangt om spelmateriaal aan de schaffen. 
Wij hopen natuurlijk op zoveel mogelijk punten!

Poppenkleertjes en verkleedspullen?

Heeft u nog (niet kapotte) poppenkleertjes en/of verkleedspulletjes over voor 
onze onderbouwgroepen? Wij ontvangen ze graag.



GVO

In alle groepen zijn we begonnen met het kijken naar onszelf en naar een ander. We zijn allemaal anders, hebben 
allemaal andere talenten en karakter eigenschappen, en dat is goed. We mogen zijn wie we zijn.  
In de groepen 3/4 hebben we een deel van het verhaal van Mozes behandeld. Hierbij hadden we het over de 
onderwerpen, geboorte, fouten maken en plagen.  
Bij groep 5/6 hebben we kennis gemaakt met Abraham. We weten dat hij in drie grote godsdiensten voorkomt, maar in 
alle drie de godsdiensten anders genoemd wordt. Ook hebben we nog een aantal andere aspecten uit de godsdiensten 
naast elkaar gelegd. We hebben een deel van het verhaal van Abraham uit de Bijbel gehoord en een ander deel uit de 
Koran. Bij het verhaal uit de Koran stond het Offerfeest centraal. 
Bij alle groepen sluiten we de periode af met het thema van de Kinderboekenweek: Gruwelijk Eng. De les over dierendag 
sluit hier ook mooi bij aan.  

Alvast een fijne herfstvakantie toegewenst!  

Hartelijke groet,  
Caroline Ellens-Non 
GVO-docente 

Dag van de leraar

Donderdag 5 oktober was het de Dag van de Leraar. 
De leerkrachten een dag later, dit i.v.m. de landelijke staking, verrast  door de kinderen met een leuke theepot en vele versierde  
theezakjes. Wat een geweldig gebaar. 
We willen ouders en kinderen bedanken! 



Boekenmarkt

Wat hebben we weer veel kinderen blij gemaakt met leuke, spannende en grappige boeken.
De boekenmarkt werd druk bezocht. Ook dit jaar mocht iedere groep van de Ouderraad nog een boek uitkiezen voor in de 
klas. De opbrengst zorgde ervoor dat wij voor €160,- onze boekenkast mogen aanvullen. Fijn!

Ouderhulplijst

Enige tijd geleden heeft u van de Ouderraad een ouderhulpbrief ontvangen. Vele ouders hebben hun hulp aangeboden bij 
verschillende 
activiteiten. Ontzettend fijn! De ouderraad heeft de lijsten inmiddels geïnventariseerd. De school  of Leonie Smoor 
(Ouderraad en moeder van Fenne uit groep 3)  zal u benaderen op de momenten wanneer er hulp gewenst is.  Wij willen u 
in ieder geval alvast hartelijk danken voor uw respons.

Groet,
De Ouderraad

Even voorstellen…

Mijn naam is Scott van Gaalen. Ik ben 19 jaar en ik volg de opleiding tot onderwijsassistent op de school Capabel Onderwijs 
Groep. 
Naast mijn opleiding ben ik trainer/coach op de voetbal. Hier loop ik 4 dagen per week en hier sporten kinderen voor 
prestatie en plezier.

Na mijn opleiding hoop ik door te gaan naar de PABO en hoop ik leraar te kunnen worden op het basisonderwijs!



Voorleeswedstrijd

Donderdag 12 oktober zal de jaarlijkse voorleeswedstrijd worden gehouden. Leerlingen uit groep 7 en 8 strijden om de 
titel “Voorleeskampioen 2017-2018”. De winnaar van deze wedstrijd mag onze schoollocatie vertegenwoordigen in de 
bibliotheek. Daar zullen ook de winnaars van de andere scholen hun voorleeskunsten tonen.

Hulpouder gezocht voor het continurooster!

Welke ouder zou ons kunnen helpen bij het toezicht op het schoolplein tijdens 
het continurooster. 
Heeft u wellicht een uurtje over op ma-di-do of vrijdag en wilt u ons helpen? 
Wij horen het graag!
Ondanks dat het een vrijwillige dienst is bieden wij onze vrijwilligers een 
financiële tegemoetkoming.
Voor vragen kunt u terecht bij meester René. 

Bureau HALT over groepsdruk (Les voor groep 8)

Op 13 oktober krijgt groep 8 een les van bureau HALT . De les heeft als thema ‘Invloed van de groep’.
De centrale vraag in deze presentatie is: “Wat is groepsdruk eigenlijk en in hoeverre zijn leerlingen daar gevoelig voor?” 
Met behulp van een test ontdekken de kinderen hoe groepsdruk werkt en hoe gevoelig zij er zelf voor zijn. Ook krijgen de 
kinderen tips om eventuele groepsdruk te weerstaan.
Meer informatie www.halt.nl/opvoeders

http://www.halt.nl/opvoeders


Uitnodiging ouderavond 

Graag brengen wij de volgende ouderavond 

onder uw aandacht. 

Woensdag 25 oktober 2017 

“het puberbrein”

locatie Wilhelmina


