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Di 20 feb. Nieuwsbrief 12

Wo 21 feb. Voortgangsgesprekken (middag en avond) voor alle groepen behalve 
groep 8

Vrij 23 feb. Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij

Ma 26 feb t/m

Vrij 2 mrt. Voorjaarsvakantie

Ma 5 mrt. Weer naar school

Geen schoolmelk

Luizencontrole

Vrij 9 mrt. Extra gymles voor groep 8

Di 13 mrt. Nieuwsbrief 13

Vrij 16 mrt. Extra gymles voor groep 5



Studiedag leerkrachten 

Op vrijdag 23 februari is er een studiedag voor de leerkrachten van De Driekleur. Wij zullen ons dan 
bezighouden met de verwerking van de resultaten van de toetsen die in de afgelopen periode zijn 
afgenomen. Ook zullen de groepsplannen voor de komende periode gemaakt worden. Als gevolg 
daarvan zijn de leerlingen op deze dag vrij. 

Oud-papier

Ieder laatste woensdag van een maand wordt in ’s-Gravenzande het oud-papier opgehaald. Dit 
gebeurt door vrijwilligers van beide locaties van onze school. Voor deze ophaalbrigade zoeken wij 
nog vrijwilligers. U bent dan zo’n twee keer per jaar aan de beurt in een ploegje van drie.
U kunt zich melden bij Frank van Adrichem. En u weet het………Vele handen maken licht werk.

Inschrijven nieuwe leerlingen

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!
Wij willen u ook vragen om, wanneer u ouders kent met peutertjes van 2 of 3 jaar die nog niet zijn 
ingeschreven, hen te wijzen op het feit dat zij een kennismakingsgesprek/rondleiding kunnen 
maken.



Toneelproject De Driekleur

In de weken na de voorjaarsvakantie zullen wij op onze school weer veel aandacht aan diverse vormen 
van theater en toneel besteden. Dit is een voortgang op de lessen van kort na de herfstvakantie.

Hoofdluiscontrole

Ieder eerste maandag na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Deze controle 
vindt plaats door met een speciale kam door het haar van de kinderen te gaan. Vrijwilligers kijken 
hierbij of er onregelmatigheden (neten of levende luis) te zien zijn. Om deze controle goed te kunnen 
uitvoeren is het dus belangrijk dat het haar goed te kammen is. Wij vragen u hiermee rekening te 
houden en ervoor te zorgen dat er geen vlechten in het haar zijn of dat er haargel e.d. gebruikt wordt.

Schoolkorfbaltoernooi 2018

Korfbalvereniging ONDO organiseert op woensdag  16 mei 2018 het Schoolkorfbaltoernooi in ‘s-
Gravenzande voor de groepen 3 t/m 8. Dit toernooi is ieder jaar een groot succes en zorgt voor veel 
plezier en sportiviteit. De kinderen kunnen zich inschrijven via de groepsleerkracht. Dit kan deze week 
nog gedaan worden. Wij zoeken ook nog enthousiaste coaches om onze korfbaltalenten te begeleiden. 
Vindt u het leuk om dit te doen? U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind.
Wij willen u erop wijzen dat de verantwoordelijkheid voor uw kind op deze middag bij u als ouder ligt en 
niet bij de school. Wij gaan er dan ook vanuit dat ouders van opgegeven kinderen bij deze sportieve 
middag aanwezig zijn.



15 maart 2018 : Het hoogbegaafde kind en ik SYMPOSIUM

Start: 18.45 uur
Inloop vanaf: 18.15 uur
Einde: 22.00 uur

Voor wie?
Professionals uit het onderwijs, kinderopvang, overheid, gezondheidszorg, welzijnsorganisaties, ouders, tieners en alle anderen die meer 
willen weten over hoogbegaafdheid.
Tickets: Voorverkoop € 7,50 via www.stichtingiqplus.nl/symposium/
Aan de deur € 10,-
Locatie: ISW Gasthuislaan, Gasthuislaan 145 in ‘s Gravenzande

Mirjam Veldhoven, expert ontwikkelingsvoorsprong ‘Belang van zo vroeg mogelijk signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong’

Linda van der Klooster, schrijfster van De Domste Thuis
‘Belang van passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen’

Dr. Bart Vogelaar, psycholoog en onderzoeker Universiteit Leiden
‘Hoogbegaafd kind presteert beter bij meer uitleg’

Interview met een hoogbegaafde tiener
‘Het verhaal van Sophie’

Rineke Derksen, specialist in hoogbegaafdheid en pedagogische begeleiding
van hoogbegaafde kinderen, schrijfster van onder andere ‘Gelukkig hoogbegaafd’, in 2017 genomineerd voor de Mensa Award
‘Goede en effectieve pedagogische benadering van het hoogbegaafde kind’
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