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Voor u ligt de locatiegids van de Daltonlocatie 
van o.b.s. De Driekleur. In deze gids treft u 
praktische informatie die voor het schooljaar 
2018-2019 van belang is. Zoals de namen van 
de leerkrachten, de schooltijden, de vakanties, 
de studiedagen en het gymrooster. 
 
In september 2018 verschijnt de algemene 
Schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 
Deze Schoolgids is uitgebreider en bevat 
vooral inhoudelijke informatie over OBS De 
Driekleur en ons daltononderwijs. Uiteraard 
ontvangt ieder gezin een (digitaal) exemplaar 
van deze vernieuwde Schoolgids. 
 
Wij vragen u deze locatiegids en schoolgids 
goed door te lezen, eventueel (deels) uit te 
printen en vooral te bewaren!  
Ook op onze website www.obsdedriekleur.nl  
zullen wij deze locatiegids en de algemene 
Schoolgids publiceren. 
 
Vanzelfsprekend wensen wij u en uw kind een 
fijn schooljaar op de daltonlocatie van o.b.s. de 
Driekleur. 
 
 
Namens het team van de daltonlocatie, 
 
René Kops 
 
 

http://www.obsdedriekleur.nl/
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Adressen 
 
Openbare basisschool: De Driekleur 
Directeur: Erik de Jong 
directie@obsdedriekleur.nl  
 
Daltonlocatie 
Locatieleiding: René Kops 
r.kops@obsdedriekleur.nl 
 
Interne begeleiding: Ingrid Zuidgeest 
i.zuidgeest@obsdedriekleur.nl  
 
   
Vestigingsadres 
Spinel 6-8 
2691 TM ’s-Gravenzande 
Telefoon:      0174-414023 
E-mail  dalton@obsdedriekleur.nl  
 
Postadres 
Postbus 8 
2690 AA ’s-Gravenzande 
Website:  www.obsdedriekleur.nl 
 
 
 

Schooltijden 
 

Maandag  t/m vrijdag 
 

08.30 – 14.30 uur 

Woensdag  
 

08.30 – 12.15 uur 

 
 

 

Groepsindeling 2018-2019 
 
Dit schooljaar zullen we werken met 10 
groepen. Hieronder kunt u lezen welke 
leerkracht gekoppeld is aan de groepen. 
 
 

Groep 
1/2A 
 

Nienke de Vette (ma-di) 
n.de.vette@obsdedriekleur.nl  
Marja Koks (wo-do-vr) 
m.koks@obsdedriekleur.nl 
 

Groep 
1/2B  

Manon Tromp (ma-di-wo-do-vr) 
m.tromp@obsdedriekleur.nl 
 

Groep 
1-2C 

Nelleke van Malsen (ma- di) 
n.van.malsen@obsdedriekleur.nl  
Kristy Brouwer (wo-do-vr) 
k.brouwer@obsdedriekleur.nl  
 

Groep 3 Evalien Kohler (ma-di-don) 
e.kohler@obsdedriekleur.nl 
Ingrid Zuidgeest (wo-vr) 
i.zuidgeest@obsdedriekleur.nl 
 

Groep 4 Sandra Fluit (ma- vr) 
sfluit@obsdedriekleur.nl  
Yvonne Stolze (di-wo-do) 
y.stolze@obsdedriekleur.nl  
 

Groep 
5 

Wendy Braber (ma-di-wo-do-vr) 
w.braber@obsdedriekleur.nl  
 

Groep  
5-6 

Marjolein van Nieuwkerk (ma-di) 
m.van.nieuwkerk@obsdedriekleur.nl  
Liesbeth vd Heuvel (wo-do-vr) 
l.vanden.heuvel@obsdedriekleur.n  
 
 

Groep 6 Kitty de Groot (ma-di-wo-do) 
k.de.groot@obsdedriekleur.nl  
Ingrid Zuidgeest (vr) 
i.zuidgeest@obsdedriekleur.nl  
 

Groep 7 Marjan Willemssen (ma-di-vr) 
m.willemsen@obsdedriekleur.nl  
Bob van der Linden (wo-do) 
b.vander.linden@obsdedriekleur.nl 
 

Groep 8 Bob van der Linden (ma-di) 
b.vander.linden@obsdedriekleur.nl  
Ellen de Jong (wo-do-vr) 
m.de.jong@obsdedriekleur.nl 
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mailto:r.kops@obsdedriekleur.nl
mailto:i.zuidgeest@obsdedriekleur.nl
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Daltononderwijs 
 
 

          
 
 
 
Wij zijn een daltonschool waar de kernwaarden 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 
samenwerken, effectiviteit en reflectie de basis 
vormen voor ons onderwijs. Vanuit deze 
kernwaarden streven wij naar een omgeving 
waarin kinderen kennis opdoen, leren 
samenwerken en zich ontwikkelen als persoon. 
 
Meer informatie over het daltononderwijs vindt 
u in onze algemene schoolgids en op de 
website. 
 
 
 
 

 

Informatieavond 
 
Op woensdag 19 september is er de jaarlijkse 
informatieavond voor groep 1 t/m 8. Op deze 
avond zullen wij voor iedere klas de 
belangrijkste zaken op een rijtje zetten.  
Houdt u deze avond dus alvast vrij in uw 
agenda! We vinden het belangrijk en fijn 
wanneer u bij deze avond aanwezig kunt zijn!  
 
In de eerste nieuwsbrief zullen wij de precieze 
aanvangstijden voor de diverse groepen 
aankondigen.  
 
 
 

Kijkavond 
 
Wat is er leuker dan samen met uw (trotse) 
kind het werk van uw kind te komen 
bekijken? 
Dit is mogelijk tijdens onze kijkavond!  De 
school is dan open van 19.00 - 20.00 uur.  
Deze avond is niet bedoeld om 
oudergesprekken te houden! De kijkavond 
staat gepland op dinsdag 29 januari 2019.  
 
 
 

Vakantierooster 2018-2019 
 

 van: t/m 

Herfstvakantie 22-10-
2018 

26-10-
2018 

Vrije middag 
kerstdiner 

20-12-
2018 

 

Vrije middag 
Kerstvakantie 

21-12-
2018 
 

 

Kerstvakantie 24-12-
2018 

04-01-
2019 

Voorjaarsvakantie 25-02-
2019 

01-03-
2019 

Goede vrijdag 
2e Paasdag 

19-04-
2019 

22-04-
2019 

Meivakantie 22-04-
2019 

03-05-
2019 

2e Pinksterdag 10-06-
2019 

 

Vrije middag 
zomervakantie 

19-07-
2019 

 

Zomervakantie 20-07-
2019 

02-09-
2019 
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Studiedagen 2018-2019 
 
Op onderstaande data houden wij een 
studiedag. Het team werkt op deze dagen aan 
professionalisering. De kinderen zijn op deze 
dagen vrij! 
 
18 september 2018 
29 oktober 2018 
8 maart 2019 
26 juni 2019 
 
 

Schoolreisje 
 
Natuurlijk gaan we ook dit schooljaar gezellig 
op schoolreis. Aan het begin van het 
schooljaar ontvangt u per brief de nodige 
informatie. 
 
 

Groep 1-2 17 september 
2018 

Place 4 Kidz 

Groep  
3-4-5 

20 september 
2018 

Linnaeshof 

Groep 6 17 september 
2018 

Duinrell 

Groep 7 17 september 
2018 

Survival 

Groep 8 13-14-15 mei 
2018 

Austerlitz 

 
 

Oudergesprekken 
 
De Driekleur vindt contact met ouders erg 
belangrijk. Wij houden aan het begin van het 
jaar een ‘verplicht’ startgesprek met ouders (in 
de groepen 3 t/m 8 met het kind erbij) 
Tijdens dit gesprek kunnen ouder(s) en kind 
o.a. aangeven waar wij dit schooljaar op 
kunnen letten om er een zo plezierig mogelijk 
schooljaar van te maken. We spreken verder 
onze wederzijdse verwachtingen uit. 
Gespreksvoering vinden we belangrijk omdat 
we actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
het kind. Daarna spreken we alle ouders nog 
minimaal twee keer gedurende het schooljaar. 
Bij het voortgangsgesprek (zonder kind) en bij 
het afsluitende gesprek (in de groepen 3 t/m 8 
met het kind erbij).  
 

          
 
Startgesprekken: 
De startgesprekken vinden plaats in de week 
van 10 september 2018. U kunt zich t.z.t. 
inschrijven via de Digiduif. 
 
 
Voortgangsgesprekken: 
Na het eerste rapport zijn er 
voortgangsgesprekken. Voor de ouders van de 
kinderen uit alle groepen is dat in de week van 
18 februari 2019. 
 
 
Afsluitende gesprekken: 
Aan het einde van het jaar zal er na het rapport 
een afsluitend gesprek zijn. Voor de ouders 
van de kinderen uit alle groepen is dat in de 
week van 8 juli 2019. 
 
 
Uitzwaaigesprekken: 
Aan het einde van de basisschool stellen wij 
ouders en kinderen in de gelegenheid om een 
uitzwaaigesprek te hebben. Dit laatste gesprek 
is met de groepsleerkracht of met iemand van 
de schoolleiding. We kijken immers terug op 8 
jaar basisonderwijs. 
 

 
 

Rapporten 
 
Wanneer krijgen de kinderen hun rapport mee 
naar huis? 
 

1e rapport 3-8 15 februari 2019 

2e rapport 2-8   5     juli     2019 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjelZSE5-TbAhXMKFAKHZaCBTMQjRx6BAgBEAU&url=http://sensitief-coachen.nl/doelgroepen/ouders/&psig=AOvVaw3VAPDgwxsZVCgoQ6myWE9-&ust=1529672058911795
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Schooladviesgesprekken 
 
Om te komen tot een goed schooladvies voor 
het voortgezet onderwijs zijn er in januari 2019 
gesprekken met de leerkracht van groep 8. 
Deze gesprekken vinden plaats in de week van 
14 januari 2019. De ouders van de kinderen uit 
groep 8 ontvangen een uitnodiging via de 
Digiduif. 
 
 

Weerbaarheidstrainingen 
 
In al onze groepen worden door het gehele 
jaar lessen sociale vaardigheden gegeven.  Wij 
gebruiken de methode ‘Goed gedaan’. Naast 
deze basisvaardigheden bieden wij in de 
groepen 5 t/m 8 ook weerbaarheidstrainingen 
aan. De kracht van een klassikale training is 
dat kinderen met elkaar kunnen oefenen. De 
kern van de training is dat de kinderen duidelijk 
een signaal afgeven als het niet naar de zin 
gaat. Bijvoorbeeld door opkomen voor 
jezelf. De training werkt preventief 
tegen pesten met gerichte oefeningen.  
Het traject vergroot de weerbaarheid van 
kinderen in de klas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Daltoninloop 
 

 
 
 
In alle groepen bent u als ouder/verzorger van 
harte welkom op de daltoninloop. De 
Daltoninloop is bedoeld om mee te kijken naar 
de taken van uw kind, maar dit schooljaar zult 
u ook instructiemomenten kunnen bijwonen.  
Iedere groep heeft twee inloopmomenten in 
vier verschillende weken door het jaar heen. 
Hiernaast vindt u de verschillende groepen met 
daarbij de data waarop ouder(s)/verzorger(s) 
de Daltoninloop kunnen bezoeken. Zet u deze 
alvast in uw agenda? 
 

Groepen 1-2A, 3, 4, 5 en 7 
 
24 september 2018 
27 september 2018 
14 november 2018 
16 november 2018 
12 februari 2019 
15 februari 2019 
8 mei 2019 
10 mei 2019 
 
 
 

Groepen 1-2B, 1-2C, 5-6, 6 en 8 
 
1 oktober 2018 
4 oktober 2018 
21 november 2018 
23 november 2018 
20 februari 2019 
21 februari 2019 
15 mei 2019 (vervalt voor gr.8 i.v.m. 
schoolkamp) 
17 mei 2019 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYjZbortPbAhVHhqYKHQ7kD28QjRx6BAgBEAU&url=https://www.praktijkorka.nl/&psig=AOvVaw0m7eaP4GT11RTyqnOkFw8x&ust=1529072951153045
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DaltonRaad 
 
De DaltonRaad van onze school is een door 
leerlingen gekozen ‘leerlingenraad’. Uit de 
groepen 5 t/m 8 zijn er kinderen die in de 
DaltonRaad vertegenwoordigd zijn. Ongeveer 
1X per maand komen de kinderen bij elkaar 
om te vergaderen. 
De afgelopen jaren hebben zij al veel bereikt. 
Zo werd er een Cruyffplein aangelegd en is er 
dankzij hen een schooltuin en een 
voetbalveldje gekomen. Ook zorgden zij voor 
nieuwe boeken in onze schoolbibliotheek. 
 
 
 
 

Parkeeracties Daltonraad 
 
Onze DaltonRaad kinderen houden jaarlijks 
ook een aantal maal parkeeracties. Dit om 
onze schoolomgeving veilig te houden. Wij 
verzoeken u om uw auto in de daarvoor 
bestemde parkeervakken te zetten. Parkeren 
op andere plekken belemmert het zicht voor 
kinderen, maar ook van passerende 
automobilisten.  
 
 
 
 

Lopend of op de fiets… 
 
Wij zien de kinderen graag lopend of op de 
fiets naar school komen. Wanneer u niet te ver 
van school woont is lopen veiliger en handiger. 
We hebben namelijk geen bewaakte stalling en 
de school is niet aansprakelijk voor schade 
aan de fiets. Kleuterfietsen kunnen niet op het 
kleuterplein gezet worden (en ook niet in de 
hal van de kleuters, maar moeten voor het 
kleuterplein of voor de sporthal worden 
neergezet. Ook dit schooljaar hebben wij weer 
praktische verkeerslessen. De kinderen 
moeten dan op de fiets naar school toe komen. 
 
 

 
 
 
Honden in school/op het 
schoolplein 
 
In onze school en op ons schoolplein zijn 
honden niet toegestaan. Er zijn nogal wat 
kinderen bang en/of allergisch voor honden. 
Wij willen u vragen uw hond buiten ons 
schoolhek te laten en danken u voor het 
begrip. 
 
Wanneer een kind een spreekbeurt heeft en 
daarvoor een huisdier wil meenemen zal dit in 
overleg met de groepsleerkracht gebeuren. 
 

            
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2qoKvo4rcAhXSZlAKHbHTCcgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.signalisatiewinkel.be/sticker/P021%2B-%2BHonden%2Bniet%2Btoegelaten%2B-%2BISO7010&psig=AOvVaw0tLhASQDoTktG1mzVn44Dk&ust=1530959601709137
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Groene Gruitdag 

 
Iedere dinsdag is het Groene Gruitdag. Wij 
zien graag dat de kinderen voor het tien-uurtje 
op deze dinsdag een gezonde snack 
meenemen.    
 
 
 
 

   
          

 
Continurooster 
 
Wij werken met een continurooster. 

 
Het continurooster bestaat op De Driekleur 
uit vier gelijke dagen van 8:30 uur tot 14:30 
uur (ma, di, do en vr).  
Op woensdag gaan alle kinderen van 8:30 
uur tot 12:15 uur naar school. 
 
De leerlingen gaan met deze schooltijden in 
principe tussen de middag niet naar huis. 
Ze eten in de klas samen met hun eigen 
leerkracht. Na de lunch gaan de kinderen een 
half uurtje buiten spelen en worden daar 
spelactiviteiten aangeboden. Afhankelijk van 
het aantal extra handen in de vorm van  
vrijwilligers en stagiaires kunnen ook binnen 
activiteiten worden aangeboden.  
 
Van de ouders/verzorgers vragen wij een 
vrijwillige financiële bijdrage voor de 
organisatie van het continurooster van €40,- 
per schooljaar. Dit komt neer op ongeveer  
€ 1,00 per kind per schoolweek. Dit bedrag 
wordt 1 x per jaar geïnd. Op verzoek is ook 
gespreide betaling mogelijk. Ouders waarvan 
de kinderen later in het jaar bij ons op school 
komen ontvangen een rekening naar rato. 
Ouders waarvan de kinderen tussentijds de 
school verlaten ontvangen naar rato het teveel 
betaalde bedrag terug.  
 
De besteding en de wijze van verantwoording 
van deze financiële bijdrage kunt u nalezen 
onder punt 8 van de notitie “Lunchen op 
school”.  

Alle kinderen eten in principe op school. 
Kinderen mogen ook thuis eten (dit stimuleren 
wij niet). Wanneer ouders hun kind thuis willen 
laten eten moeten zij dit even schriftelijk bij de 
directie kenbaar maken. De schooltijden 
dienen wel nageleefd te worden. Deze 
kinderen moeten dus om 12.30 uur wel weer 
op school zijn.  
 
Wij rekenen erop dat u als ouder/verzorger 
zorgt dat: 

 uw dochter/zoon voldoende te eten en 
te drinken meekrijgt; 

 u daarbij aandacht heeft voor 
verantwoorde voeding; 

 het lunchpakketje is voorzien van de 
naam van uw dochter/zoon; 

 uw dochter/zoon in zijn/haar schooltas 
een theedoek heeft (deze gebruiken 
we als placemat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

            Open Dag 
 
Voor ouders die nog een leuke basisschool 
zoeken voor hun kind(eren) hebben wij weer 
onze Open Dag.  Deze Open Dag vindt  
plaats op dinsdag 29 januari 2019. 
 
Kent u ouders met kinderen in de leeftijd 
van 2 tot 4 jaar? Het zou fijn zijn wanneer u 
hen wilt wijzen op onze Open Dag! 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib8s2Xv_bbAhXCZVAKHeaAA3kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DZwd7R0yMmI8&psig=AOvVaw1n3VUksrvQwPgmzZlda5na&ust=1530279871227710
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Kleuterzwemmen 
 
Voor de kinderen van de groepen 1/2 is er op 
woensdagmorgen gelegenheid om mee te 
doen aan het kleuterzwemmen. Hieraan zijn 
kosten verbonden. Verdere informatie hierover 
leest u in de algemene schoolgids. 
 

          
 
 
 
 
Zwemles groep 6 
 
Het komende jaar zal onze groep 6 iedere 
week deelnemen aan de schoolzwemlessen in 
het zwembad. De lessen worden gegeven op 
donderdag van 11.00 – 11.45 uur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vakurenrooster gymnastiek 
 
Hieronder vindt u het rooster van onze 
gymnastieklessen, De lessen worden gegeven 
in de naast de school gelegen sporthal  
‘De Westlandhal’. 
 

                           MAANDAG 
 

12.30 – 13.15 uur Groep  5* 

13.15 – 14.00 uur Groep  6* 

 
 

                           DINSDAG 
 

08.30 – 09.15 uur Groep 8 

09.15 – 10.00 uur Groep 7 

10.00 – 10.45 uur Groep 3 

10.45 – 11.30 uur Groep 4 

 
 

                         WOENSDAG 
 

09.00 -  09.45 Groep 6 

10.30 – 11.15 uur Groep 5/6 

11.15 – 12.00 uur Groep 5 

 
 

                         DONDERDAG 
 

11.45 – 12.30 Groep 4* 

12.30 – 13.15 uur Groep 3* 

13.15 – 14.00 uur Groep 5/6* 

 
 

                             VRIJDAG 
 

12.45 – 13.30 uur Groep 7* 

13.30 – 14.15 uur Groep 8* 

 
 
*De lessen gemarkeerd met een * worden 
gegeven door de gymleerkracht Peter 
Waltman.  De overige lessen worden door de 
groepsleerkracht verzorgd. 
 
Ook onze groepen 1-2 maken gebruik van de 
Westlandhal. Zij hebben bewegingsonderwijs 
in de judozaal. 
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Voor alle gymlessen geldt dat gymkleding 
verplicht is. Daarbij horen ook gymschoenen! 
Vanuit hygiënisch oogpunt is het de gewoonte 
dat de kinderen van groep 3 t/m 8 mogen 
douchen na de gymles. Geen uitgebreide 
douchebeurt, maar even afspoelen. Een 
handdoek is dan ook noodzakelijk, net als 
gymkleding. Douchen is echter niet verplicht. 
Het mag als u dat belangrijk vindt. 
 
 

Ouderraad 
 
Namens alle ouders van de school is er voor 
elke locatie een ouderraad. De leden van de 
ouderraad vertegenwoordigen de ouders van 
de school. Ook heeft de Ouderraad het beheer 
over de ouderbijdrage. Dit wordt ook door hen 
apart geïnd. 
In samenwerking met de leerkrachten werken 
de ouderraadsleden mee aan het functioneren 
van de school. Zij ontplooien en ondersteunen 
tal van activiteiten en vormen een schakel 
tussen school en ouders. Uw wensen, ideeën 
en eventuele problemen kunnen daarom ook 
altijd via de ouderraad naar voren worden 
gebracht. Een goed contact met alle ouders 
wordt door team en ouderraad zeer op prijs 
gesteld. 
 
 

Activiteitenlijst 
 
Als u het leuk vindt om wat meer bij de school 
betrokken te zijn, dan kunt u zich opgeven via 
de activiteitenlijst die aan het begin van het 
schooljaar door de Ouderraad wordt 
uitgedeeld. Ook voor ouders voor wie het niet 
mogelijk is om regelmatig te helpen, maar wel 
af en toe graag iets voor de school willen doen, 
zijn er activiteiten waarvoor kan worden 
ingeschreven. 
 

 
 
Gevonden voorwerpen 
 
Binnen een school kan er natuurlijk altijd wel   
eens iets kwijtraken. Gelukkig wordt dit vaak 
ook weer gevonden! Alle gevonden 
voorwerpen worden verzameld in een bak. 
Bent u iets kwijt? Meldt u het dan even bij onze 
locatieleider.                       
 
 
                                    

Verantwoordelijk voor… 
 
Verantwoordelijkheid is een van de 
kernwaarden binnen ons daltononderwijs. 
Wij zijn verantwoordelijk voor ons gedrag, 
maar ook voor onze omgeving. Diverse taken 
voeren we samen uit. We zorgen dat naast het 
lokaal ook de gemeenschappelijke ruimtes 
worden opgeruimd, maar wij dragen ook zorg 
voor de omgeving. Iedere vrijdagmiddag heeft 
een groep als daltontaak om het zwerfafval in 
de schoolomgeving op te ruimen.   
 
 

                      
 
 
 

 
 

 
 
Een fijn schooljaar! 
 
Ik wens iedereen, namens het gehele team 
van Daltonlocatie de Driekleur, een fijn 
schooljaar toe. 
 
Vriendelijke groet, 
 
René Kops 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP9YTU5OTbAhXHaVAKHbM4B-8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.nederlandschoon.nl/&psig=AOvVaw3W-LfYZ-7NjsyZlijJ7DcK&ust=1529671504376447

