
Nieuwsbrief 8
OBS De Driekleur 

Daltonlocatie
14 december 2017

13 dec.  Opening GLAZEN HUIS
19 dec.  Kerstmarkt van 14.30 uur – 15.30 uur
20 dec. Kerststukjes maken 
21 dec.   Middag vrij vanaf 12.00 uur 

Kerstviering 17.30 uur – 19.00 uur 
22 dec.  Middag vrij vanaf 12.00 uur 
25 dec.  Start kersvakantie 
8 jan. 1e schooldag 2018 

Geen schoolmelk
9 jan.  Nieuwsbrief 9 
16  jan. Inloopspeeluur peuters



U ontving de afgelopen week ‘via de Digiduif’ al de ouderbrief over de
kerstactiviteiten op school. Wij zetten hieronder nog even de belangrijkste 
punten op een rijtje:

• Van 13 t/m 21 december staat in school een Glazen Huis met als thema  
“Breng ze weer samen”;

• Op dinsdag 19 december zal er van 14.30-15.30 uur een kerstmarkt door 
de hele school zijn; Neem wat kleingeld mee! Er kan ook met de strookjes 
van 1 euro betaald worden.

• Op woensdag 20 december maakt ieder in de eigen groep kerststukjes. 
• Donderdag 21 december gaan we lekker smullen op ons "gala" kerstdiner. 

(17.30-19.00 uur)
• Van 16.45- 17.15 uur kunnen de gemaakte gerechtjes naar school worden 

gebracht
• Om 17.30 uur verzamelen we op het grote plein. Vanaf 17.40 uur gaan we 

naar binnen!
• Voor ouders staat er na aanvang nog even een kopje warme chocomel met 

kerststol op het plein. Er is dit jaar geen uitgebreide kerstborrel met eten. 
Ouders gaan tussendoor gewoon naar huis.

• Ouders kunnen de kinderen om 19.00 uur weer ophalen.



EXTRA ACTIE: Bestel je eigen naamkerstbal!

De actie van het glazen huis leeft het glazen huis enorm! Kinderen halen 
thuis lege flessen op, gaan winkels langs om zich te laten sponsoren en 
meer....

Een extra actie is de volgende: van do 14-12 t/m wo 20-12 kunnen er 
kerstballen met eigen naam erop besteld worden in de samenwerkhal bij de 
plaat (op de muur) met de microfoon! Ze kunnen de bestelling plaatsen van 
8.30-8.40 en van 14.30-14.45. De ballen kosten 2,50. Het liefst betalen bij 
intekening! Er zullen voorbeelden hangen.

Kerststukjes

Ook zullen we dit jaar weer kerststukjes maken op school. Dat doen we op: 
woensdag 20 december. Het is de bedoeling dat ieder kind zelf de benodigde 
materialen meeneemt. De kerststukjes mogen na de maaltijd op donderdag 
mee naar huis worden genomen.

Bakje + oase, kaars. Snoeischaar, diverse stukjes groen, versiermateriaal



HET GLAZEN HUIS
Ons eigen GLAZEN HUIS!
Woensdag 13 december werd ons eigen glazen daltonhuis geopend en startte 
onze actie voor Serious Request 'Breng ze samen'. Groep 8 is bezig met 
plannen, creëren en organiseren van deze actie. Ook ouders hebben zich 
ingezet om de bouw van het glazen huis in onze samenwerkhal mogelijk te 
maken. Daarnaast lijkt het erop dat we veel prijzen krijgen gesponsord voor 
onze loterij.

Mooi om te zien is dat op deze manier verschillende geledingen van de school 
samen worden gebracht. SAMEN VOOR SAMEN!



Dalton-inloopmomenten

Hieronder leest u de inloopmomenten voor januari 2018.

Dinsdag 9 januari: groepen 1-2A/B, 6 en 7
Woensdag 10 januari: groepen 3, 4, 4-5, 5 en 8
Donderdag 11 januari: groepen 1-2A/B,  6 en 7
Vrijdag 12 januari: groepen 3, 4, 4-5, 5 en 8

Herhaling verkeersveiligheid rondom de school

In een eerdere nieuwsbrief vroegen wij u al aandacht voor de 
verkeersveiligheid rondom onze school. Helaas zien wij nog geen veiligere 
situatie ontstaan en blijven ouders hun auto dubbel parkeren en zelfs in de 
grasstrook parkeren. Dit levert naast irritatie van medeweggebruikers ook 
een gevaar op voor onze kinderen. Het zicht op en van vooral kleinere 
kinderen wordt ontnomen. 
Wij vragen u nogmaals gebruik te maken van de parkeervakken, de 
naastgelegen parkeerplaats bij de Westlandhal of de auto wat verder te 
parkeren. Wanneer mogelijk heeft het gebruik van de fiets natuurlijk de 
voorkeur.



Kernwaarden Daltononderwijs

Naast de Daltonkernwaarden Verantwoordelijkheid, Samenwerken, Effectiviteit, Reflectie is de 
kernwaarde Zelfstandigheid een belangrijke in ons onderwijs. 

Het daltononderwijs wil kinderen ontwikkelen tot volwassenen, die zelfstandig kunnen denken en 
handelen. Zelfstandig werken motiveert de leerlingen om actief met hun taak aan het werk te zijn. 
Wanneer leerlingen zelfstandig werken kunnen zij dit doen op eigen niveau. Zelfstandig werken zorgt 
ervoor dat kinderen grip krijgen op hun werk en omgeving en dat zorgt voor veiligheid. Op de 
momenten dat de kinderen zelfstandig werken heeft de leerkracht meer tijd om leerlingen te helpen 
die een specifieke onderwijsbehoefte hebben. Zelfstandigheid van leerlingen betekent ook, dat 
kinderen zelf op zoek gaan naar oplossingsstrategieën, zelf problemen leren oplossen en opdrachten 
moeten uitvoeren. Op onze school wordt o.a. gewerkt met een weektaak.  In hun takenkaart hebben 
de kinderen de keus om zelf te bepalen wanneer ze welk werk maken en waar ze dit doen. De 
Samenwerkhal, de stilteruimte, een werkplek op de gang of in de klas.

Wij vormen kinderen tot volwassenen die zelfstandig kunnen meedenken en handelen. Het is nodig 
dat kinderen leren hoe informatie wordt verzameld. Omdat ieder kind hier verschillend mee om kan 
of wil gaan, kiezen wij voor een meer individuele benadering. Ieder kind heeft recht zich goed te 
kunnen ontwikkelen. Daarom kiezen we voor zelfstandig werken. De rol van de leerkrachten is het 
begeleiden en coachen van ieder kind. Leerlingen hebben hun taak af op het afgesproken tijdstip, 
pakken wat ze nodig hebben en ruimen zelf op. leerlingen bepalen zelf of zij medeleerlingen, de 
leerkracht, naslagwerk of ander materiaal raadplegen. Zelfstandigheid kan slechts succesvol groeien 
als de kinderen voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen.



Dinsdag 16 januari organiseren 
wij van 10 tot 11 uur 

een leuk inloopspeeluur voor peuters.

Natuurlijk zijn alle mama’s, papa’s en 
verzorgers ook van harte welkom!

Ouders kunnen een rondleiding volgen of 
samen met hun peuter komen spelen.

De Driekleur:
Een kleurrijke start van een 

kleurrijke toekomst.

Kent u ouders met peuters?
Wij willen u vragen het bovenstaande 

inloopspeeluur bij deze ouders onder de 
aandacht te brengen.




