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Agenda Daltonlocatie

14 april Goede Vrijdag  
17 april  Tweede Paasdag
18-19 april IEP-toets groep 
19 April Circusvoorstelling ouders groepen 1-2

Tentoonstelling kijkdozen groep 3 t/m 8
20 april Laatste zwemles groep 6

Uiterste betaaldatum schoolreis groep 8
21 april Koningsspelen
24 april Start meivakantie  
27 april Koningsdag met kleuteroptocht en brandweerwedstrijden groep 8
28 april Dodenherdenking 
7 mei Moederdag
8 mei Weer naar school 
8 mei Geen Optimel/schoolmelk
9-12 mei Daltoninloop



Daltoninloop

Hieronder leest u de inloopmomenten voor mei 2017:

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

Zoals u in het bovenstaande schema ziet hebben we er in groep 3-4 voor gekozen één inloopmoment per 
Daltoninloopweek te hebben. 

Kijkdozententoonstelling

In de groepen 3 t/m 8 is er de afgelopen weken gewerkt aan persoonlijke kijkdozen van de kinderen. Ieder kind 
maakte een kijkdoos met daarin een presentatie over zichzelf. De kijkdozen zijn gemaakt vanuit de gedachte van 
‘ieder kind is uniek’. Wat voor hobby heeft het kind? Waar is het kind goed in? Wat is zijn/haar lievelingsgerecht? 
Welk geloof heeft een kind?  enz… 
De resultaten zijn erg mooi geworden en de kinderen kunnen prima verwoorden wat er allemaal in hun eigen 
kijkdoos is te zien. Komt u ook een kijkje nemen?
Op woensdag 19 april is er een tentoonstelling in de Samenwerkzaal van 12.15 – 12.45 uur. 

Samen verantwoordelijk voor een rustige en fijne werksfeer

Ieder maand staat er door de gehele school één schoolregel centraal.
Binnen het daltonderwijs kunnen de kinderen op verschillende momenten zelf hun werkplek kiezen. Samen zijn wij 
verantwoordelijk voor een rustige en fijne werksfeer binnen de school. 

De schoolregel van deze maand: Op de gang en in de hal gebruiken wij een rustige stem!



GESLAAGD! 

Onze kanjers van groep 7 zijn afgelopen week  allemaal geslaagd voor het verkeersexamen. Zowel op het 
theoretische als het praktische onderdeel werd voldoende gescoord. Knap gedaan hoor!
Juf Ellen reikte hen aan het einde van deze examendag een welverdiend diploma uit. Natuurlijk poseerden zij nog 
even trots met hun beloning.

Meer foto's vindt u op de groepspagina van groep 7 op onze website www.obsdedriekleur.nl

Paasspeurtocht Staelduinse bos

Zoals ieder jaar organiseert de vereniging ‘Vrienden van het Staelduinse bos’ weer een gezellige Paasspeurtocht

2e Paasdag maandag 17 april 2017
Starttijd van 11:30 tot 15:00 uur
Deelname € 2,50 
Let op: uitsluitend contante betaling  

In het bos is een mooie wandelroute uitgezet. Vind de uitkomst van de puzzel door alle vragen op te lossen en tel 
intussen de Paasfiguren. Onderweg is er limonade en aan het eind ligt een prijsje klaar.
Gezien de te verwachten drukte en de beperkte parkeerruimte 
verzoeken wij u zoveel mogelijk op de fiets te komen. 

Komt u toch met de auto, volg dan de aanwijzingen van de verkeersregelaars.

Schoolvoetbaltoernooi

In de meivakantie zullen kinderen van groep 7 en 8 weer meedoen met het schoolvoetbaltoernooi. Op 
maandag 24 april zal er gespeeld worden op het voetbalveld van FC ’s Gravenzande. 
We zouden het erg leuk vinden als er veel supporters langs de lijn staan. Dit mogen kinderen uit andere 
groepen zijn, maar ook alle ouders zijn van harte uitgenodigd om een wedstrijd te komen kijken.  Het 
toernooi zal rond 10.00 u. beginnen.

http://www.obsdedriekleur.nl/


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!
Na de meivakantie krijgen alle kinderen een brief met informatie over de aanmeldprocedure als u via school meeloopt.  
Daarin wordt ook om extra hulpouders gevraagd.  We hebben uw hulp hard nodig, dus we hopen op veel aanmeldingen. 
We hebben vooral ouders nodig die willen helpen bij de inschrijvingen op de Daltonlocatie. U kunt overigens ook helpen 
als uw kind niet meeloopt.

Inschrijven kan op de volgende data in de grote hal van de betreffende locatie:
Locatie Dalton: 
Woensdag 10 mei 12:00- 12:30
Vrijdag 12 mei 14:15-14:45

Locatie Wilhelmina: 
Woensdag 10 mei 12:15-12:45
Vrijdag 12 mei 14:30-15:00

Dit zijn de enige dagen dat u zich kunt inschrijven om mee te lopen via school. U kunt de briefjes niet bij de leerkrachten 
inleveren. Verdere praktische informatie volgt in de brief van maandag 8 mei. Mocht u al eerder vragen hebben of 
willen helpen bij het inschrijven kunt u mailen naar b.schilperoord@gmail.com 

Alvast bedankt!  Birgit Schilperoord (Dalton locatie) en Ingrid Weijer (Wilhelmina locatie)

Vakantierooster 2017-2018
16-10-2017 t/m 20-10-2017  Herfstvakantie 
25-12-2017 t/m 05-01-2018  Kerstvakantie 
26-02-2018 t/m 02-03-2018  Voorjaarsvakantie 
30-03-2018 t/m 02-04-2018  Pasen 
27-04-2018  Koningsdag 
30-04-2018 t/m 11-05-2018   Meivakantie 
21-05-2018  Pinksteren 
16-07-2018 t/m 24-08-2018  Zomervakantie 



Musical
Hoera !! We hebben een musical!  Hij heet “Niet te filmen”. We hebben hem al een paar keer met onze groep 8 gelezen 
en we zijn laaiend enthousiast. Het belooft een spetterende show te worden met veel leuke liedjes, swingende  dansjes  
en vooral veel humor. Voor de meivakantie  worden de rollen verdeeld. Helaas zal het niet mogelijk  zijn iedereen de 
gedroomde rol te geven, maar we doen ons best, zodat ieder zich straks lekker kan uitleven in zijn of haar rol.

Driedaagse schoolreis
Ja,ja, de tijd vliegt ! Na de meivakantie hebben we 1 week school en dan …….. vertrekken we, maandag 15 mei, voor ons 
schoolkamp naar Austerlitz. Wij zijn al druk aan het vergaderen en plannen om er een top schoolreis van te maken. 
Binnenkort kunnen jullie uitgebreide post van ons verwachten met veel interessante informatie! Graag willen we 
transportbedrijf ‘Kees van de Ende’ in ’s-Gravenzande bedanken voor het beschikbaar stellen van de vrachtauto waarmee 
dhr. J. de Groot (vader van Duëna uit groep 8) onze fietsen naar en van ons kamphuis zal vervoeren. Namens alle 
deelnemers: heel veel dank hiervoor.

En hier komt alvast het eerste stukje info :
Iedereen wordt geacht iets op of uit te voeren op de Bonte Avond. Dat kan van alles zijn:
een liedje, een playback, een dansje, een sketch, een truc, een quiz etc., etc.
Dat mag solo of in een groepje, als je maar iets doet, ( bijna) alles mag. Als het maar leuk, gezellig, spannend en vooral 
entertainend is. Zo !........ En nu kan het “thuisfront” fijn helpen met het uitbroeden van jouw leuke act.  Wij zijn 
benieuwd.

Kennismakingsdag groepen 8 beide locaties.
Ter voorbereiding van ons schoolkamp houden we elk jaar een z.g.n. kennismakingsmiddag voor de leerlingen van beide 
locaties.  Zo krijgt iedere deelnemer de gelegenheid  alvast de andere kampgangers ( en ook die andere leerkrachten ) te 
ontmoeten. We hebben ervaren, dat dit  het  samengevoel en vooral de sfeer ten goede komt.
Deze kennismakingsmiddag vindt plaats van 12.30 uur tot 14.00 uur in de Westlandhal op maandag,   8 mei a.s., en wordt 
georganiseerd door onze gymmees Peter Waltman.
Let op: Dit is de eerste maandag na de meivakantie. Zorg dus dat je je gymspullen (zaal) bij je hebt.

27 April Koningsdag  Brandweerwedstrijden
Zoals elk jaar op Koningsdag  zal een team van onze groep deelnemen aan de Schoolbrandweer Wedstrijden. In dit team 
zitten 4 jongens en 4 meisjes . We hebben met dit team al een aantal keren  geoefend  en  krijgen  ook een oefening ( met 
brandslangen en echt water) bij de Brandweer op mei.
Het zou leuk zijn als ons team 27 april steun van een grote groep supporters zou krijgen!! GO TEAM GO !!!

meester Bob.
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GVO-nieuws

Beste ouders/verzorgers, 
In groep 3/4 hebben we n.a.v. de week van het geld aandacht besteed aan de gelijkenis van de talenten. We 
hebben gesproken over wat wij met ons geld doen en welke talenten wij hebben en welke talenten wij in 
anderen zien. Momenteel zijn we bezig met de verhalen rond Pasen. Het thema hierbij is ‘nieuw leven’. Een 
thema wat zeer goed past bij deze mooie lenteweken. Waar zien we allemaal nieuw leven en wat betekent dat 
voor onszelf? Hier gaan we samen een antwoord op zoeken. 
In de afgelopen weken zijn we in de groepen 5/6 veel bezig geweest met verschillende feestdagen en hier gaan 
we nog even mee door. Naast het Joodse Poerimfeest en het Hindoeïstische Holi feest, hebben we ook het 
verschil geleerd tussen de drie verschillende paasfeesten (Pasen als lentefeest, het Joodse Pesach en het 
Christelijke paasfeest). 
Ik wens u allen mooie paasdagen en alvast een goede meivakantie toe! 

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

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

Bezoek Platform Gehadicapten Westland

Donderdag, 20 april, krijgt groep 8 bezoek van mensen van het PGW. Behalve, dat zij vertellen hoe het is om te 
leven met een handicap, zullen zij de kinderen dit ook zelf laten ervaren.
Deze dag is ieder jaar een erg leerzame les voor de kinderen.

mailto:administratie@obsdedriekleur.nl

