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Voorwoord

Deze fase van het schooljaar is altijd een boeiende en vaak ook spannende periode. Alles lijkt na de meivakantie in een stroomversnelling te komen richting de zomervakantie. Er zijn veel 

activiteiten en er moet gewoon veel gebeuren om in augustus weer goed te kunnen starten. In deze nieuwsbrief - besteden we aandacht aan diverse activiteiten die tussen nu en de 

zomervakantie gaan plaatsvinden, maar ook aan de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Hoeveel en welke groepen gaan er komen. Zo weten we dat we op beide locaties met negen 

groepen gaan starten. Daar zijn we erg blij mee. De verdeling van de groepen beschrijven we iets verderop in deze nieuwsbrief. 

Voor de meivakantie hebben we op beide locaties weer kunnen genieten van de Koningsspelen. Een groot compliment voor de organisatoren en al die helpende ouders om deze dag tot een 

succes te maken, want wat is er veel werk verzet bij de voorbereidingen, maar ook tijdens deze dag. Wat waren er veel ouders aan het helpen!

In de meivakantie was er ook nog genoeg te beleven. Op koningsdag de feestelijke kleuteroptocht en de brandweerwedstrijden ! Deze activiteiten liepen ook weer op rolletjes door de inzet 
van iedereen betrokken bij de organisatie en de uitvoering. Verder vond het schoolvoetbaltoernooi plaats. Mooi was om te zien hoe de kinderen genoten van het samen spelen/samen 
sporten! Iedereen reuze bedankt vooral namens alle kinderen voor de hulp, begeleiding en organisatie!! 

Van al deze activiteiten doen we melding op onze website, maar is de informatie op onze facebookpagina’s vaak nog actueler.
Iedere locatie heeft een eigen facebookpagina waar we dus vooral kort en snel leuke of interessante informatie delen. 



Uitslagen eindtoetsen groep 8 bekend en wij zijn trots op onze groepen 8

Dit schooljaar hebben we als Driekleur voor de tweede keer deelgenomen aan de landelijke eindtoets in 
groep 8.  Op De Driekleur hebben we vorig jaar gekozen voor de IEP-eindtoets en hebben deze ook dit 
schooljaar gebruikt.
Gisteren, woensdagochtend hebben we de resultaten digitaal ontvangen. De papieren versie met de 
uitslagen die we aan de kinderen en ouders kunnen uitreiken verwachten we in de loop van volgende week. 
Het is altijd spannend wat de resultaten van deze toets zijn. Vooral belangrijk voor de individuele 

kinderen in groep 8, zij hadden immers in januari van dit jaar ons advies ontvangen (gebaseerd op, 

ons leerlingvolgsysteem, onze observaties en de NIO-toets). Daarmee zijn zij met hun ouders op 

zoek gegaan naar een school voor Voortgezet Onderwijs. De IEP-eindtoets moet dan vooral een 
bevestiging zijn van dit advies. Heel prettig is het dan om te constateren dat ook dit jaar in de meeste 
gevallen dit ook weer zo is. Wel moeten we voor een paar kinderen een heroverweging doen van ons advies, 
omdat de score van de IEP-toets bij deze kinderen hoger is dan het schooladvies. Voor kinderen die lager 
hebben gescoord dan het advies (kwam bijna niet voor) verandert er overigens niets. De ouders en uiteraard 
ook de kinderen waarbij een heroverweging moet plaatsvinden zullen we z.s.m. informeren. We willen dit 
zorgvuldig doen en realiseren ons ook dat de kinderen en leerkrachten maandag tot en met woensdag naar 
Austerlitz gaan.

Naast het advies is de eindtoets ook van belang om te bekijken hoe we het als school doen. En ook hier zijn 
we dit schooljaar trots op het behaalde resultaat. Als gehele school (de beide locaties bij elkaar) scoren we 
boven het landelijk gemiddelde. 

Wanneer we de locaties apart van elkaar bekijken zien we dat de Daltonlocatie dit jaar boven het landelijk 
gemiddelde zit en locatie Wilhelmina dit schooljaar er iets onder zit. Vorig schooljaar scoorde locatie 
Wilhelmina hoger dan de Daltonlocatie. Onze gegevens van het CITO-leerlingvolgsysteem lieten vooraf een 
ander beeld zien. Groep 8 van locatie Wilhelmina scoorde, net als groep 8 van de Daltonlocatie, in februari 
ruim boven het landelijk gemiddelde op het gebied van Rekenen/Wiskunde en Begrijpend lezen. De 
komende tijd gaan we alle gegevens nader analyseren; voor ons zijn de uitslagen ook nog vers. 
We zijn ook trots op het feit dat het ons lukt om deze resultaten te behalen, terwijl er ook heel weinig 
kinderen naar het Speciaal (basis) onderwijs gaan. 
Het lukt ons dus op De Driekleur ook goed om veel kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Van VWO tot 
VMBO BBL.  



Schooljaar 2017-2018 

Zoals gezegd zijn we blij dat we op beide locaties volgend schooljaar weer kunnen starten met ieder 

negen groepen. Dit betekent op de Daltonlocatie dat we ook het komend schooljaar gebruik zullen 

blijven maken van het extra lokaal aan Spinel 19. Het overzicht van de groepen en de verwachte 

aantallen leerlingen per groep bij de start van het schooljaar treft u hieronder. 

De verdeling van de leerkrachten is op dit moment nog niet rond. Zodra dat is afgerond zullen wij u en 

de kinderen uiteraard z.s.m. informeren. We willen graag het plaatje compleet presenteren.  Maar 

iedere groep heeft volgend jaar weer één of twee meesters/juffen, dat weten we zeker!

Gezien de verwachte instroom van het aantal nieuwe kleuters tussen september 2017 en juni 2018 op 

de Daltonlocatie, zullen we in de loop van het schooljaar op deze locatie starten met een instroomgroep 

of weer extra handen inzetten in deze groepen. Sinds deze week werken we op de daltonlocatie in de 

kleutergroepen met extra handen in de vorm van een gediplomeerd onderwijsassistente en de eerste 

ervaringen met deze werkwijze in grotere groepen is positief. We willen nu voor 2017-2018 dus beide 

opties nog openhouden. 

Dalton
aantal lln per start 

schooljaar

Groep 1-2 A +/-25

Groep 1-2 B +/-25

Groep 3 +/-25

Groep 4 +/-22

Groep 4/5 +/-25 (13+12)

Groep 5 +/-24

Groep 6 +/-26

Groep 7 +/-20

Groep 8 +/-23

Wilhelmina aantal lln per start 

schooljaar

Groep 1-2 A +/-17

Groep 1-2 B +/-17

Groep 1-2 C +/-17

Groep 3 +/-27

Groep 4 +/-25 

Groep 5 +/-32

Groep 6 +/-25

Groep 7 +/-28

Groep 8 +/-22



Agenda Daltonlocatie

zo 14 mei Moederdag
ma 15 mei Deze week verkeerslessen groepen 1 t/m 7

Driedaagse schoolreis groep 8
di 16 mei Driedaagse schoolreis groep 8
wo 17 mei Driedaagse schoolreis groep 8
ma 22 mei Start tweede periode LVS toetsen
Wo 24 mei Nieuwsbrief 17
do 25 mei Hemelvaartsdag: alle leerlingen zijn 
vrij 26 mei Alle leerlingen zijn vrij
di 30 mei Avondvierdaagse
wo 31 mei Avondvierdaagse
do 1 juni Avondvierdaagse
vrij 2 juni Avondvierdaagse
ma 5 juni Tweede Pinksterdag: alle leerlingen zijn vrij



Activiteiten meivakantie

Het is al enige tijd geleden, maar we kunnen terugkijken op prachtige Koningsspelen. Na een sfeervolle opening en een 
Koningsontbijt zijn de kinderen vooral sportief actief geweest. Dit alles had niet mogelijk geweest zonder de hulp van 
heel veel ouders. Wij willen iedereen bedanken voor deze hulp. De kinderen hebben een fijne dag gehad.

In de meivakantie hebben kinderen van onze school weer deelgenomen aan verschillende dorpsactiviteiten.  Een 
kleurrijke stoet kleuters liep mee in de kleuteroptocht, er werd deelgenomen aan het schoolvoetbaltoernooi en ook bij 
de Oranjeloop was de school goed vertegenwoordigd door enthousiast rennende kinderen. (er werden zelfs diverse 
prijzen in de wacht gesleept) Ook de Koningsoptocht en het schoolvoetbaltoernooi hadden zonder de hulp van ouders 
niet mogelijk geweest. Dank daarvoor!

Betrokken bij het leren

Binnen ons daltononderwijs bieden wij de kinderen  de ruimte om zelf  te ontdekken en te ervaren. 
Een rekenles: Hoe bouw je (met een groepje gevormd uit de groepen 4 en 5) een toren van spaghetti en zorg je dat er 
een marshmallow minimaal 10 seconde op kan blijven liggen? Door samenwerking en creatief denken werden slimme 
oplossing voor deze probleemstelling gevonden.  Tijdens een rekenles in groep 3-4 over meten werd juf Ingrid gebruikt 
als lesmateriaal. Meten is weten. 



Avondvierdaagse

De ‘potjes met vet’ en andere wandelliedjes  kunnen weer geoefend worden, want de jaarlijkse avondvierdaagse komt er 
weer aan. Dit jaar zal dit sportieve, maar vooral gezellige evenement plaatsvinden van dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 2 
juni. Wij streven weer naar zoveel mogelijk deelnemers. Hoe meer mensen, hoe meer plezier!
De kinderen hebben afgelopen maandag  een brief met informatie over de aanmeldprocedure meegekregen.  Daarin wordt 
ook om extra hulpouders gevraagd.  We hebben uw hulp hard nodig, dus we hopen op veel aanmeldingen. 
Inschrijven kan ook morgen, vrijdag 12 mei van 14.15 -14.45 uur, nog  in de grote Samenwerkhal.

Onderwijsassistente in de onderbouw

Afgelopen maandag is Laura Koenen, gediplomeerd onderwijsassistente, gestart in onze groepen 1-2. Laura zal tot de 
zomervakantie fulltime aan de slag gaan. De leerkrachten van de groepen 1/2 zorgen met elkaar voor een zo slim mogelijke 
inzet van Laura zodat alle kinderen in de kleutergroepen profijt hebben van deze extra personele inzet in de 
kleutergroepen. Zo kan bijvoorbeeld Laura of de leerkracht extra aandacht besteden aan groepjes kinderen (jongste, 
oudste, kinderen die naar groep 3 gaan, kinderen die ……….  enz…enz...) terwijl de ander met de rest van de groep aan het 
werk is. 

Vindt uw kind het leuk om te zwemmen?

Voelt uw kind zich af en toe de nieuwe Pieter van den Hoogenband of Ranomi Kromowidjojo? Deze week worden er vanuit 
zwemvereniging Westland flyers uitgedeeld voor gratis proeflessen wedstrijdzwemmen, synchroomzwemmen en 
waterpolo.



Wilt u ook meepraten, advies geven en instemming verlenen over uiteenlopende (beleids)aspecten van 
OBS De Driekleur??

Dan is dit uw kans, we zijn namelijk op zoek naar een ouder die de MR komt versterken.  
Geïnteresseerd? Meld u aan voor de MR verkiezingen. We zien uw mailtje graag  voor 19 mei tegemoet.
mr@obsdedriekleur.nl

Namens de MR, Marcel de voogd

Het is alweer een tijdje geleden dat u van ons iets heeft gelezen maar dat houdt niet in dat er niets 
gebeurd. De afgelopen weken heeft de MR gesproken over het Facebookbeleid van de Driekleur en ook 
de schooltraktaties waren onderwerp van discussie. Wij hadden gevraagd om uw zienswijze op 
schooltractaties kenbaar te maken maar uit de beperkt aantal reacties kwam geen eenduidig beeld. 
Daarnaast zijn een aantal ouders, tijdens een cursusavond, weer op de hoogte gebracht van  de laatste 
ontwikkelingen op MR gebied.

Ook binnen de MR zijn er een aantal ontwikkelingen. Zo heeft ondergetekende besloten om aan het 
einde van dit schooljaar te stoppen binnen de MR. Na acht jaar is het tijd om een andere ouder de kans 
te geven de belangen van zowel kinderen als ouders te dienen binnen de MR.  Het 
verkiezingsregelement schrijft bij een tussentijdse beëindiging voor dat een ouder met de meeste 
stemmen uit de vorige verkiezingsronde deze plek overneemt. Marijke Smit (ouder Dalton locatie) zal 
deze plek vanaf het volgende schooljaar gaan bekleden. 

Aangezien er een andere plek binnen de MR vrij zal komen ( een MR lid wordt voor 2 jaar gekozen 
waarna deze plek vrijkomt en iedere ouder zich verkiesbaar kan stellen), zullen er in mei wederom MR 
verkiezingen gehouden worden. Hopelijk krijgen we een hoop aanmeldingen en bij voorkeur van ouders 
waarvan de kinderen op de Wilhelminalocatie zitten. Op dit moment is de Dalton locatie op drie van de 
vier beschikbare plekken vertegenwoordigt. Dus ouders van de Wilhelmina, wij rekenen op u!  
Aanmelden kan tot 19 mei op mr@obsdedriekleur.nl

Met vriendelijke groet,

Marcel de Voogd

mailto:mr@obsdedriekleur.nl
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Boekenruilmarkt op 28 juni 

Enige tijd geleden werd er door onze ouderraad een grote boekenruilmarkt gehouden. Deze boekenmarkt werd door heel 
veel kinderen benut om een eigen boek in te ruilen voor een nieuw boek. Het werd een groot succes.
Door dit succes wil de ouderraad nogmaals een boekenruilmarkt organiseren. Zo kunnen de kinderen voor de 
zomervakantie nog een leuk nieuw boek bemachtigen om in de vakantie te lezen. De boekenmarkt zal op woensdag 28 
juni zijn. Boeken kunnen de week ervoor, op 21 juni, worden ingeleverd.
Er kunnen alleen kinderboeken worden ingeleverd en géén boeken voor volwassenen.

Nummerweergave schooltelefoon

Afgelopen week is er op school een nieuwe telefooncentrale geïnstalleerd.
Hierdoor kunt de komende tijd wellicht  ‘anoniem’ of ‘privé’ in uw display te zien krijgen wanneer wij u bellen. Hier wordt 
aan gewerkt, zodat het telefoonnummer van school weer gewoon te zien zal zijn.

Schoolfoto’s

Vandaag hebben de kinderen de brief met betrekking tot de verkoop van de schoolfoto’s meegekregen. Als uw kinderen 

samen op de foto zijn gegaan, dan is de brief voor de gezamenlijke foto met het oudste kind meegegeven. De verkoop is 

uitsluitend via internet.

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
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