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Daltoninloop

Hieronder de data van de Daltoninloop in juni 2018:

Dinsdag 12 juni: groep 1-2A, 3, 5, 6 en 7
Woensdag 13 juni: groep 1-2B, 4, 4/5 en 8
Donderdag 14 juni: groep 1-2A, 3, 5, 6 en 7
Vrijdag 15 juni: groep 1-2B, 4, 4/5 en 8

Speelmaterialen bij het Cruyff-plein

Onlangs hebben we een prachtig Cruyff-plein gekregen.
Vandaag zijn de speelmaterialen die bij dit plein horen in gebruik 
genomen. Alvorens deze materialen zijn uitgedeeld is er in de afgelopen 
weken door de kinderen een afsprakenlijst gemaakt. Hoe gaan we met 
elkaar en met het materiaal om op het schoolplein. 



Wie heeft gelijk? De juf of de kinderen?

‘”Als je een wedstrijd doet jongens tegen de meisjes wie 
het eerst omgekleed is van gewone kleding naar 
gymkleding en er zijn meer jongens dan meisjes, dan 
kan iedereen winnen”, zegt de juf. 

Wij denken dat de meisjes altijd winnen omdat ze met 
minder zijn. Wie heeft gelijk? De juf of wij? Wie kleden 
er sneller om. De jongens of de meisjes?

Groep 4 legde deze vraag neer bij het programma Het 
Klokhuis. Uit vele vragen werd hun vraag uitgekozen om 
te laten onderzoeken door een wetenschapper. 
Twee kinderen uit groep 4, Sam en Mees, mogen op 27 
mei naar Nemo om samen met deze wetenschapper het 
antwoord op deze vraag te krijgen.

We wachten in spanning op het antwoord. Wat denkt u?
Wie heeft gelijk? De juf of de kinderen?



Parkeren rondom de school

Voor de meivakantie heeft onze DaltonRaad parkeeracties uitgevoerd. Wij willen u 
bedanken voor het begrip en hopen natuurlijk dat u ook in de toekomst uw auto 
op de goede plek parkeert. De komende periode zullen de kinderen hun actie nog 
herhalen. 
Ook zien wij dat meer ouders nu gebruikmaken van de naastgelegen 
parkeerruimte op het Eikenplein. Fijn!

Groene tuindersvingers gezocht!

Welke vader, moeder, opa en/of oma zou volgend schooljaar 
willen helpen met de verzorging van onze schooltuin.
Aanmelden kan bij meester René



Leesplatform voor kinderen. 

Leest uw kind graag. Wij willen u wijzen op het Booqees leesplatform.
Dit platform is speciaal ontwikkeld voor gebruik door kinderen. 
Boqees biedt een eenvoudige en veilige leesomgeving met voor ieder kind een 
persoonlijk leesprofiel.  Om het lezen te bevorderen is het van belang dat het 
boekenaanbod breed, actueel en gevarieerd is. Met momenteel een aanbod van 
1.500+ kinderboeken is er voor 'elk kind wat wils' te vinden. 

Met innovatieve functies, zoals zelf ingesproken audioboeken, leesprofielen en 
persoonlijke aanbevelingen, wordt lezen voor kinderen nóg leuker om zodoende de 
leesbevordering te stimuleren. 

Lid worden van het platform kan via www.booqees.nl

Nieuw thema kleutergroepen

De komende weken staat er weer een nieuw thema op het programma in
onze kleutergroepen. Ook dit keer zal het thema weer aansluiten op
Het thema van de peutergroep Okidoki. Zo zorgen we voor een doorgaande lijn 
binnen ons gebouw. Natuurlijk verklappen we nog niets, maar het belooft weer
erg leuk en leerzaam te worden.

http://www.booqees.nl/


Handbaltoernooi

Beste ouders/verzorgers (groep 3 t/m 8),

Op zaterdag 7 juli 2018 vindt op sportpark ‘De Hoge Bomen’ in Naaldwijk het 
WPK/Westlandia Schoolhandbaltoernooi plaats voor groep 3 t/m 8. Dit 
toernooi wordt jaarlijks georganiseerd door handbalvereniging 
WPK/Westlandia uit Naaldwijk en dit jaar doet ook de Driekleur mee! Tijdens 
dit toernooi biedt WPK/Westlandia de basisscholen uit het Westland de kans 
om op een leuke manier kennis te maken met de sport handbal.  

Bent u geïnteresseerd in het toernooi en wilt u zich inschrijven, dan kan dit 
natuurlijk. Op de deur van de klas hangt het inschrijfformulier. Hierop kunt u 
aangeven voor of uw kind mee mag spelen. U bent die dag zelf 
verantwoordelijk voor uw kind. Verder zoeken we per team naar een coach, 
ook dit kunt u aangeven op het formulier.
Alleen groep 7 maakt kans om zich te plaatsen voor de afdelingsfinale 
schoolhandbal Zuid-Holland. Zij spelen die finale dan volgend schooljaar als ze 
in groep 8 zitten.
U heeft tijd om zich op te geven t/m dinsdag 29 mei.

Met vriendelijke groet,
Juf Yvonne


