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Wo 28 mrt Gehandicapten Platform Westland voor groep 8

Vrij     30 mrt.   Goede Vrijdag: leerlingen zijn vrij
Ma 2  apr.       Tweede Paasdag: leerlingen zijn vrij
Vrij 6  apr. Laatste dag rapporten inleveren

Extra gymles voor groep 7
Ma 9 apr. Vogels kijken in het Prinsenbos door groep 5
Di 10 apr. Nationale Buitenlesdag

Nieuwsbrief 15
Wo 11 apr. Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij

Voetbaltoernooi voor leerlingen gr 7 & 8
Vrij 13 apr. Extra gymles voor groep 8
Ma 16 apr. Verkeersexamen voor groep 7
Do 19 apr. Laatste zwemles voor groep 6
Vrij 20 apr. Koningsspelen
Do 26 apr. Schoolfotograaf
Vrij 27 apr. Koningsdag
Ma 30 apr. t/m
Vrij 11 mei Meivakantie



Gehandicapten Platform Westland 

Woensdag 28 maart komen er mensen van het Gehandicapten Platform Westland de kinderen van 
groep 8 bezoeken. Zij laten ons ervaren wat het is om een handicap te hebben en welke 
hulpmiddelen er zijn voor diverse handicaps. Ook zit er een wedstrijdje rolstoel rijden bij, wat 
natuurlijk voor even best leuk is.  

Kennismakingsmiddag groepen 8:

En ook onze driedaagse schoolreis komt er al weer snel aan. 
Het begeleidingsteam is al een tijdje druk bezig met de voorbereidingen. Er volgt nog spoedig een 
bombardement van informatiebrieven. 
We proberen de kinderen van beide groepen voorafgaand aan het kamp alvast een beetje aan 
elkaar te laten wennen, o.a. door bepaalde activiteiten samen te doen ( schaatsen, sportdag enz ). 
Een van die activiteiten is ook de kennismakingsmiddag die jaarlijks o.l.v. onze gymmeester Peter 
Waltman wordt georganiseerd. 
Dit jaar vindt deze middag plaats op : maandag, 16 april van 12.30 tot 14.00 uur in de Westlandhal  
Voor de Wilhelmina kinderen betekent dat, dat zij die dag hun fiets mee moeten nemen. We 
hopen op een gezellige en sportieve middag, waar misschien al de eerste vriendschappen 
gesmeed gaan worden. 

Rapporten 

Op vrijdag 16 februari hebben wij het rapport aan uw kind meegegeven. Wilt u er voor zorgen dat 
het rapport uiterlijk vrijdag 6 april op school is ingeleverd? 



Schoolreis groepen 8  (tweede betaling) 

In het najaar hebt u van ons bericht ontvangen over het driedaagse schoolreisje van groep 8. In de 
eerste week na de meivakantie zal dit evenement plaatshebben. De kinderen zullen door hun 
leerkrachten hierover uitgebreid geïnformeerd worden. Maar als eerste moet de financiële kant 
nog in orde gemaakt worden. De totale prijs van de schoolreis zal € 110,-- bedragen. U hebt als het 
goed is, al € 50,-- aanbetaald. Het resterende bedrag van € 60,-- verwachten wij uiterlijk 20 april op 
onze rekening  

NL94 RABO 0300 0801 82 t.n.v. OBS De Driekleur ’s-Gravenzande 
o.v.v. schoolreis groep 8 en de naam van uw kind.  

Eventueel mag het bedrag ook contant aan de leerkracht worden voldaan. Ook dan geldt vrijdag 
20 april als uiterste datum 

Schoolvoetbaltoernooi 

Op woensdag 11 april zullen de teams van de Driekleur meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi. 
Dit wordt deze keer niet gespeeld op het terrein van FC 's-Gravenzande, maar op dat van RKVV 
Westlandia. Dit i.v.m. een internationaal team dat op het terrein van FC 's-Gravenzande gebruik zal 
maken van de velden. Het volledige programmaboekje met de daarbij behorende speeltijden 
zullen de kinderen in de loop van volgende week mee naar huis krijgen.



Buitenlesdag

Buiten leren, maar ook buitenspelen en buiten bewegen is leuk en het heeft ook nog eens een 
gunstig effect op gezondheid en leerprestaties. Leerlingen leren op onderzoekende en speelse 
manier en de lessen worden eenvoudig gecombineerd met bewegen! 

Daarom wordt op dinsdag 10 april de Buitenlesdag van Nederland georganiseerd. Op scholen door 
het hele land gaan kinderen naar buiten om te leren. Ze krijgen buiten gym, tekenles of leren over 
de natuur. Maar ook taal,- en rekenlessen worden buiten gegeven. 

Natuurlijk doet een aantal groepen van de Driekleur ook mee. Want bewegen in de buitenlucht 
vinden wij erg belangrijk 

Wij hopen op een leerzame en zonnige dag! 

Avondvierdaagse (Herhaalde oproep) 

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
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Koningsspelen       

Het duurt nog even, maar het is zo maar weer vrijdag 20 april. Het programma en de tijdsschema’s 
zijn bijna klaar. Dit jaar hebben we voor de kinderen weer een aantal leuke verrassingen. Wij 
hebben nog wel hulp nodig, u kunt zich bij de leerkracht van uw kind opgeven. We zoeken hulp bij 
activiteiten op het plein bij de kleuters, ouders die met groep 3 en 4 meelopen naar de 
Westlandhal en weer mee terug naar school en ouders die in de Westlandhal een groepje kinderen 
willen begeleiden van 12.00 uur tot 14.00 uur. De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan op de fiets 
naar de sportactiviteiten, wilt u er voor zorgen dat de fiets van uw kind in orde is. Als ouder kunt u 
zich opgeven om op de fiets mee te gaan.  

Het lied voor deze Koningsspelen heet “Fitlala” op de site ‘ koningsspelen.nl ‘ kunt u het lied en de 
dans vinden. Oefenen maar! Om 14.15 bent u van harte welkom op het plein voor de afsluiting van 
deze dag. 

De kleuters mogen voor deze middag speelgoed meenemen. 



“ Opvoeden & Zo ” !

Een training voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar
Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind? Dan is de cursus “opvoeden & zo” iets voor u. De cursus heeft als doel 
opvoeders bewust te maken van de opvoedingsvaardigheden die er zijn. U leert op welke manier u grenzen aan kunt 
geven, zonder “boos” te worden of “straf” te geven.

We wisselen theorie af met praktijksituaties, die u zelf inbrengt. Ook maken we gebruik van een DVD met 
voorbeeldsituaties.

TIP: U bent echt niet de enige die opvoeden soms lastig vindt ! Neem uw partner mee of een ander want we maken er 
leerzame maar ook gezellige bijeenkomsten van !
nhoud :

Prijzen en aandacht geven
Complimenten geven : hoe doe je dat ?
Grenzen stellen
Nee-zeggen
Negeren en Straffen
Beloningssysteem: Hoe hanteer je dat ?
Een andere vragen van opvoeders
Locatie:
Wijkcentrum van VITIS in “De Hooge Hasta, Hastastraat 5, 2672 HC Naaldwijk.

Data
Donderdagavond van (inloop 

19:15 uur) 19:30 tot 21:30 uur.
5 bijeenkomsten:
22 en 29 maart
5,12 en 19 april

Deelname is gratis !
Aanmelden :

Telefoon: 140174

Mail: info@voorwestland.nl




