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Gekke haren dag : Iedereen is uniek!

Voorwoord

Een paar dagen later dan u van ons gewend bent ontvangt u deze nieuwsbrief. Het mooie is wel dat we door het gebruik van 
Digiduif u sneller op de hoogte kunnen brengen van allerlei nieuwsfeiten en informatie over onze school De Driekleur. Via 
Digiduif zijn deze keer ook bijna alle oudergesprekken/rapportgesprekken/voortgangsgesprekken ingepland zonder gedoe 
van allerlei briefjes. 

De Driekleur is een school die volop in beweging is en waar we eigentijds en toekomstgericht willen werken. De kinderen 
van nu groeien op in een snel veranderende wereld waarin allerlei technologische veranderingen razendsnel gaan. Drones, 
smartphones, robottechnologie en de beschikbaarheid van een onmetelijk grote hoeveelheid informatie op internet zijn niet 
meer weg te denken. Krijtborden zijn uit het onderwijs verdwenen en ook de borden met beamers zijn al ouderwets. Geen 
kookboek meer in de keuken, maar recepten via de ipad opvragen inclusief boodschappenlijstje, deze ook digitaal kunnen 
versturen en welke vervolgens voor de deur worden afgeleverd.  Geen gele praatpalen van de ANWB meer langs de weg, 
maar auto’s die zelf contact opnemen met de centrale bij pech of aanrijdingen. Kaarten zijn al langer uit auto’s verdwenen 
en hebben plaatsgemaakt voor navigatiesystemen. 



Dan heb ik het nog niet gehad over contactloos betalen, het op afstand bedienen van de thermostaat in huis en zaken als Whatsapp, Snapchat, Spotify, enz enz waar de kinderen van nu in 
opgroeien. Allemaal geweldige uitvindingen die het leven van mensen makkelijker, aangenamer, enz maken.  
Maar wat betekent dit voor ons onderwijs ? Wat betekent dit voor topografie, voor taal, schrijven, rekenen ??? Allemaal onderwerpen die ons en ik denk bijna alle scholen in Nederland 
bezighouden. Hoeveel tijd moet je straks nog besteden aan schrijfonderwijs, spellingslessen als je toch alleen nog maar een qwerty toetsenbord gebruikt en verkeerd gespelde woorden 
automatisch worden verbeterd. Aan de andere kant is het wel zo handig dat je weet waar je ongeveer bent in Europa als je navigatie uitvalt (of is mijn smartphone dan een goede vervanger). 
Misschien is leren schrijven toch ook wel handig om snel nog notities te maken (die een ander ook kan lezen) of misschien hebben de hersenen het wel nodig om zich goed te kunnen 
ontwikkelen. Op De Driekleur willen we kinderen een goede en stevige basis meegeven waar ze verder mee kunnen en daarom denken we ook na over de 21e eeuwse vaardigheden en hoe 
we deze goed kunnen inpassen in ons onderwijs. Dat zijn ook vaardigheden als onderzoeken, plannen, samenwerken, presenteren, mediawijsheid, burgerschap, enz enz. Bij de keuze van 
nieuwe methoden en materialen spelen deze zaken een belangrijke rol, maar we willen ook niet blind achter iedere vernieuwing aanrennen, het moet namelijk gaan om de inhoud. Bij ons 
spelen onder andere vragen als: “Worden de kinderen hier beter van ?” Halen we hierdoor betere resultaten ?” “Hebben we hierdoor minder tijd nodig (en dus meer tijd voor andere zaken) 
en halen we minimaal dezelfde resultaten ?” “Sluiten we zo beter aan bij wat het/dit kind nodig heeft ?” 
Kortom boeiende ontwikkelingen!



Werk in uitvoering 

In het stukje hierboven schreef ik over waar we mee bezig zijn, waar we aan denken om goed onderwijs te realiseren nu en in de toekomst, maar er gebeuren ook direct zichtbare dingen in onze 
locaties, ik zet de werk in uitvoering dingen even voor u op een rij: 

• Er zijn onlangs vier nieuwe moderne touchscreen digiborden afgeleverd en in gebruik genomen 
• Alle leerkrachten zijn voorzien van nieuwe bureaustoelen 
• Op beide locaties is er in de voorjaarsvakantie het nodige schilderwerk verricht (met name op de Daltonlocatie is dat goed te zien)
• Op de Daltonlocatie is een compleet nieuw podium afgeleverd 
• Op de locatie Wilhelmina is er door Okidoki een zogenaamde 3+ groep gestart en een ouderkamer/lokaal ingericht. Samen met de dagopvang, de bso en de peuterspeelzaal 

werkt deze locatie voor 0 tot 12 jarigen vanuit het gedachtengoed van een I.K.C. (Integraal Kind Centrum) 
• Zodra het weer wat beter wordt gaan de werkzaamheden aan het schoolplein van de locatie Wilhelmina ook weer verder 
• Op de Daltonlocatie werken Daltonraad, ouderraad en team aan het realiseren van aanpassingen aan het schoolplein. Ook hier moet het plein aantrekkelijker en moderner 

worden. Gezien alle inspanningen gaat dat vast lukken 
• De voorbereidingen voor de komst van een flinke hoeveelheid nieuwe devices (tablets) zijn bijna afgerond



De week van het Openbaar Onderwijs 

Deze week is in heel Nederland de week van het Openbaar Onderwijs ook wel School!week genoemd 

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, 
culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan
respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten 
en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. 
De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

Als Driekleur willen we in deze week extra aandacht geven aan de kernwaarden van het Openbaar Onderwijs. 
Op onze Daltonlocatie is er met de kinderen van de leerlingenraad over gesproken en is er o.a. de ‘Gekke harendag’ uitgekomen.  Onder het motto, ik mag op De driekleur zijn wie ik ben! 

Op de locatie Wilhelmina is de samenwerking gezocht met Terre des Hommes die binnenkort een winkel openen in ’s-Gravenzande. Dit weer onder het motto “Zorgen voor elkaar betekent 
ook zorgen voor kinderen die het moeilijk hebben” 
In de media wordt ook aandacht besteed aan dit onderwerp! Tv West en het Algemeen Dagblad waren vandaag bij ons op school.
Wij zijn ontzettend trots op onze Openbare School van ’s-Gravenzande 



Agenda Daltonlocatie

20 maart Week van het Openbaar Onderwijs
Gekke Haren Dag

24 Maart Sponsorloop voor schoolplein
27 maart Deze week verkeerslessen
30  maart Nieuwsbrief 14

Sponsorloop

Vrijdag a.s. houden we de sponsorloop om zoveel mogelijk geld  in te zamelen voor het opknappen van ons schoolplein. 
De kinderen hebben allemaal een sponsorformulier meegekregen om zich door familie en bekenden te laten sponsoren. 
De sponsorformulieren en de opbrengst kunnen t/m donderdag worden ingeleverd. We rennen rondjes om de school en 
de kinderen zullen starten op de onderstaande tijden: 
Starttijden:
9.00 uur Groepen 1-2
9.20 uur Groepen 3, 3-4 en 4
9.40 uur Groepen 5-6
10.10 uur Groepen 7-8

Vindt u het leuk om de kinderen aan te komen moedigen, dan bent u natuurlijk van harte welkom!

Verkeersexamen groep 7

Donderdag 6 april is het zover. De kinderen uit groep 7 zullen een (vooraf bekende) route door ons dorp fietsen. Daarbij 
laten zij zien dat zij volwaardige verkeersdeelnemers zijn die de regels goed kunnen toepassen. 
Wij kunnen hierrbij nog wel enige hulp gebruiken. Er zijn namelijk langs de route diverse controleposten. Als u hierbij 
kunt helpen, dan graag even een berichtje naar juf Ellen of juf Marjan. Ook de leerlingen van groep 7 van de locatie  
Wilhelmina doen aan dit examen mee. 



GVO-nieuws

Beste ouders/verzorgers, 

Bij alle groepen hebben we in de afgelopen weken gelijkenissen behandeld. De thema’s die hierbij aan 
bod kwamen waren ‘doen wat je belooft’ en ‘het goede voorbeeld geven’ in groep 3/4 en ‘een goede 
ouder’ en ‘het helpen van een vreemde’ in groep 5/6. 
In de aankomende weken zullen we met groep 3/4 bezig zijn met het thema ‘wat heb ik over voor een 
vriend’ en ‘talenten’. Bij groep 5/6 behandelen we het Hindoeïstische Holi feest en het Joodse 
Poerimfeest. Zowel de verhalen van de feestdagen zullen behandeld worden als de gebruiken die 
hierbij horen. 

Hartelijke groet, 
Caroline Ellens-Non
GVO-docente
www.pcgvo.nl 

Intratuin schenkt  De Driekleur vier bakken met kleurige viooltjes

Afgelopen week werden wij geconfronteerd met veel kapotgetrapte bloembollen in onze schooltuin. In 
het najaar hebben kinderen ruim 500 bloembollen in de schooltuin en om onze school geplant. Helaas 
zal meer dan de helft niet meer uit kunnen komen.  Ook de tuintafel bleek gestolen te zijn.
Indy van Beusichem uit groep 4 benaderde de Intratuin met dit verhaal en kreeg het voor elkaar dat de 
Intratuin onze school afgelopen vrijdag vier grote bakken viooltje gaf. Deze vrolijke bloemetjes kunnen 
we deze week  in de schooltuin en om de school plaatsten. 

Wij bedanken de Intratuin, maar natuurlijk ook een compliment voor Indy. Goed gedaan meid!

Inschrijven nieuwe kleuters

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.



Gekke harendag 2017
Bij ons is ieder kind uniek en mag je zijn wie je wilt zijn!



Wijzigingen van gegevens

Als er zich in de loop van het schooljaar wijzigingen in adresgegevens, mailadressen 
en telefoonnummers. voordoen, dan kunt u deze het beste rechtstreeks aan onze 
administratie doorgeven. 
Het mailadres is: administratie@obsdedriekleur.nl

Tussenstand actie schoolplein

De kinderen van de DaltonRaad zijn  een actie begonnen om sponsors te vinden voor 
het schoolplein. Naast het zoeken van sponsors zullen zij deze week een sponsorloop 
gaan organiseren om  geld in te zamelen.

Een “panna”-voetbalveldje en een chillplekje staan o.a. op hun wensenlijstje. 
Inmiddels staat ruim 2600,- op de teller.  (voor een mooi pannaveldje is ongeveer 
€3500,- nodig)

We zullen u op de hoogte houden van de tussenstand. 
Wilt u, met uw bedrijf, ook een bijdrage leveren, dan kunt u contact opnemen met 
meester René. 

Alvast hartelijk dank namens alle kinderen!

mailto:administratie@obsdedriekleur.nl

