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di 13 mrt. Nieuwsbrief 13

wo 14 mrt. Crea-ochtend

do 15 mrt. Groep 8 gaat houtwallen knotten

vrij 16 mrt. Extra gymles voor groep 5

ma 19 mrt. Start School!week

wo 21 mrt. Gemeenteraadsverkiezingen

Voetbaltraining op het plein 

onder leiding van meester Max

do 22 mrt. Project E-waste in groep 6

Klasselunch groep 8 Ik eet het beter

vrij 23 mrt. Extra gymles voor groep 6

di 27 mrt. Nieuwsbrief 14

vrij 30 mrt. Goede Vrijdag: leerlingen zijn vrij

ma 2 apr. Tweede Paasdag: leerlingen zijn vrij



Crea-ochtend

Morgenochtend (woensdag 14 maart) zullen wij in alle groepen creatief aan het werk 
gaan. Nu het voorjaar zo langzamerhand zijn intrede doet, zullen wij ook op onze 
school de winterse taferelen achter ons laten en ons richten op de fleur en kleur van 
het voorjaar.

School!week

Komende week is School!week. Een initiatief van diverse organisaties om het 
Openbaar Onderwijs extra in het zonnetje te zetten. In deze week zullen wij in alle 
groepen op zoek gaan naar de Droomschool: Hoe ziet de school van de toekomst er 
uit? En waarom is goed onderwijs belangrijk?
Vanaf donderdag 22 maart zullen wij de resultaten hiervan in de centrale hal 
neerzetten. Komt u dus gerust eens langs om een kijkje te nemen. 



Ik eet het beter

Onder de naam “Ik eet het beter” zijn wij in groep 5 t/8 met verschillende 
activiteiten bezig die kunnen aanzetten tot een gezonde levensstijl. 
In groep 5 hebben wij moestuinzaden gezaaid; in groep 6 proeven we de 
verschillende smaken; in groep 7 onderzoeken we wat vezels en voedingsstoffen 
betekenen en in groep 8 houden we op donderdag 22 maart een klassenlunch.

Avondvierdaagse

Wij zoeken voor locatie Wilhelmina nog een enthousiaste ouder die wil helpen bij 
de organisatie van de avond4daagse. De avond4daagse zal dit jaar starten op 29 
mei en eindigen op 1 juni. Het is de bedoeling dat u die avonden aanwezig bent en 
vooraf de inschrijvingen bij zou willen houden. Mocht u interesse hebben dan kunt 
u zich melden bij meester Max m.vander.sar@obsdedriekleur.nl 



Koningsspelen   

Op vrijdag 20 april zijn dit jaar de Koningsspelen. De dag begint gewoon om 8.30 
uur en eindigt om 14.30 uur.  Als school doen wij mee aan het Koningsontbijt en 
daarna gaan de groepen uiteen voor verschillende sportactiviteiten. De 
kleutergroepen blijven op school en doen allerlei spelletjes.
Groep 3 en 4 blijven in de ochtend op school en gaan daarna naar de Westlandhal 
voor een spelletjescircuit. De groepen 5 t/m 8 hebben een sportcircuit op 
verschillende locaties. 
Het zwembad, de tennisbaan, het touwtrekveld en de sportschool De Gym. Zij gaan 
hier op de fiets heen. Bij al deze activiteiten staat de veiligheid van de kinderen 
voorop. Om 14.15 uur hebben we een gezamenlijke afsluiting met de Koningsdans. 
U bent dan van harte welkom !
Deze dag kan alleen een succes worden als we een beroep kunnen doen op uw 
hulp. Als u een groepje wilt begeleiden tijdens een activiteit of leerlingen wilt 
begeleiden met de fiets naar een activiteit of het schoolplein wilt versieren en 
helpen opruimen, zouden wij dat heel fijn vinden. 

Zet deze datum en dag in uw agenda! Als u weet dat u ons kunt helpen kunt u dit 
doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 
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Verkeersexamen groep 7

Het lijkt nog ver weg, maar het verkeersexamen voor groep 7 komt er toch echt weer 
aan. Maandag 16 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. Hierbij is uw hulp 
natuurlijk onmisbaar. Er zijn namelijk langs de route diverse controleposten. Als u hierbij 
kunt helpen, dan graag even een berichtje aan juf Saskia of juf Nienke. Het examen zal 
plaatsvinden ’s morgens tussen 10.00 u. en 12.00 u. Ook de leerlingen van groep 7 van 
de Daltonlocatie doen aan dit examen mee. 

Verkeerslessen buiten

Veilig verkeer is een zaak die ook aan kinderen moet worden geleerd. Vandaar dat in de 
komende weken de groepsleerkrachten praktische verkeerslessen verzorgen. De 
verkeerslessen zullen op school en in de omgeving worden gegeven. Het is van belang 
dat uw kind de betreffende dag met de fiets naar school komt!  Houdt u daarom de 
aankondigingen per groep goed in de gaten. 
Een veilige schoolomgeving is van het grootste belang voor leerlingen, ook om hen een 
verantwoorde omgeving te bieden om te kunnen oefenen en zo steeds zelfstandiger te 
worden. 
De verkeerslessen zijn onderdeel van het schoolverkeersprogramma School op Seef. 
Voor iedere groep is hulp van ouders nodig. U kunt zich aanmelden bij de 
groepsleerkracht.



Voetballen voor groep 5 t/m 8

Vanaf volgende week starten we in het kader van het groene schoolplein op de 
Driekleur (locatie Wilhelmina) met voetbaltraining. Dit houdt in dat er dit schooljaar 
op een aantal woensdagmiddagen trainingen voor groep 5 t/m 8  zullen worden 
gegeven door meester Max. Het voetballen vindt plaats van 13.30 uur tot 14.30 uur  
op het Pannaveldje. En natuurlijk is er ook tijd voor een partijtje! Er is plaats voor 20 
kinderen en voor elke training geldt een nieuwe inschrijving. Er kan per kind voor 
maximaal twee trainingen worden ingeschreven. Gelieve bij je aanmelding de 
datum van de betreffende middag op te geven. Voor materialen (ballen, lintjes, 
pionnen etc.) zorgt de school. 

De woensdagen waar je uit kunt kiezen:
21 maart
25 april
23 mei
20 juni
Wil je je opgeven, schrijf dan je naam duidelijk op de lijst op de deur van het 
studielokaal. 


