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Voorwoord

De school draait weer volop, de informatieavonden zijn geweest en deze week vinden de startgesprekken plaats. U heeft vorige week de nodige informatie over deze gesprekken van 
ons ontvangen. Wij kijken weer uit naar deze gesprekken. 
Als het goed is heeft u de informatie via DGIGDUIF ontvangen net zoals deze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vragen wij even extra uw aandacht voor het gebruik van DIGIDUIF. 
In de klassen is de afgelopen weken veel aandacht besteed aan de groepsvorming. Hoe vormen we met elkaar een fijne groep, een gezellige goed werkende klas. Dat is onder andere 
gedaan aan de hand van de vernieuwde poster van ORKA. In iedere groep hangt een nieuwe. Ook zijn de trainingen weer van start gegaan. Wij hopen uiteraard dat ook u aansluit bij 
de “ORKA”manier en we zo met elkaar blijven werken aan een fijne school. 

DIGIDUIF

DIGIDUIF is sinds vorig schooljaar het medium/instrument om snel, handig en zonder allerlei briefjes te kunnen communiceren tussen ouders en school en omgekeerd. Wij zien dat 
dit al behoorlijk goed loopt, maar dat we met elkaar nog veel meer kunnen profiteren van de voordelen van DIGIDUIF. 
Zo kunt u in uw profiel zelf bepalen welke gegevens andere ouders van de klas van uw kind(eren) kunnen zien. U kunt bij contacten ook snel de gegevens vinden van de andere 
ouders (wanneer deze worden gedeeld) zoals adres en telefoonnummer(s). U beheert zelf uw informatie en op deze wijze voldoen wij weer aan de wet op de privacy. Wij zullen dan 
ook geen klassenlijsten meer gaan meegeven. U kunt immers zelf direct door in te loggen in DIGIDUIF of wanneer u de app op uw smartphone heeft geïnstalleerd direct bij de 
informatie.  Wanneer u verhuist, of van telefoonnummer verandert dan is dat zo gewijzigd in DIGIDUIF. 

Wij als school/leerkrachten moeten ook alert blijven dat we geen briefjes meer meegeven aan de kinderen, maar DIGIDUIF gebruiken. 
Wanneer u ben ingelogd in DIGIDUIF ziet u rechtsboven een ? Door op het vraagteken te klikken, treft u veel informatie over het oplossen van problemen, maar ook van alle 
mogelijkheden. . Op het blad hierna treft u een voorbeeld hiervan namelijk hoe u het best gebruik kunt maken van uw profiel menu
Samen met u kunnen we zo optimaal gebruik maken van DIGIDUIF. 



Uitleg Profiel menu Digiduif

Uw persoonlijke gegevens vindt u achter het icoon:

Mijn profiel
Als u hierop klikt, komt u komt automatisch op tabblad 'algemene gegevens'.
U kunt hier uw persoonsgegevens en/of uw contactgegevens wijzigen, via de knop 'wijzig' naast uw gegevens:

Verder kunt u hier ook uw wachtwoord en de eventueel ingevulde veiligheidsvraag wijzigen.
Instellingen

Hier ziet u 2 kolommen:
Kolom Extra contacten

Gedeelde gegevens: Als u hierop klikt, komt u automatisch op tabblad 'connecties'. Hier ziet u de aan uw account gekoppelde kind(eren).
Extra contacten: Hier geeft u de contacten op die school kan benaderen als u niet bereikbaar bent. Dit zijn informatieve gegevens en zijn geen inloggegevens. 
De persoon die hier ingevuld staat, ontvangt en ziet niets van deze Infolijn.
Kolom Kalender
Toevoegen aan eigen agenda: via deze manier koppelt u de kalender van Infolijn aan uw eigen digitale kalender. Bijvoorbeeld de kalender op uw PC, tablet of mobiele telefoon.



Nieuwe thema’s in de groepen 1/2 

In de kleutergroepen zijn de nieuwe thema’s gestart. Spelenderwijs wordt samen met de kinderen het thema de komende weken uitgewerkt en gewerkt aan woordenschat, 
voorbereidend rekenen, voorbereidend lezen, constructieve en bouwactiviteiten. Het belangrijkste element van een thema in de klas is de spelhoek. Hier kunnen de kinderen al 
spelenderwijs de echte wereld nabootsen. Op de locatie Wilhelmina is het thema familie en in de groepen van juf Margret/Hanneke en juf Wieka/Kristy is de spelhoek ingericht 
als een gezellig huis. Juf Lisette gaat in oktober trouwen en ja dat hoort ook bij binnen het thema en daar is de spelhoek een trouwlocatie geworden, met heuse trouwjurken, 
trouwpakken, trouwboekjes en ringen. 
Op de Daltonlocatie staat de komende weken bouwen centraal. Een timmerman, elektricien en een opzichter kwamen langs om het thema te openen. De spelhoeken op de 
Daltonlocatie liggen dan ook vol met allerlei soorten gereedschap, bouwhelmen en bouwtekeningen.  



Gebruik tablets in de klassen 

We zijn gestart met het gebruik van tablets in de klas. We komen nog wat startproblemen tegen die om 
oplossingen vragen, maar de bedoeling is dat de tablets steeds meer gebruikt gaan worden en de vaste 
computers gaan vervangen. Verder willen we de tablets meer en meer gaan inzetten om de traditionele 
werkboeken te vervangen, maar ook om ict vaardigheden te leren. We verwachten op korte termijn voor de 
jongste kinderen ook de i-pads te kunnen gaan gebruiken. 

Aangekondigde staking op 5 oktober 

Eind vorige week kwam in het nieuws dat er een staking is aangekondigd voor het primair onderwijs en wel op 5 oktober, de 
dag van de leerkracht. Deze aankondiging was voor ons ook nieuw. Eind vorig jaar na de prikactie van een uur werd er door de 
bonden, de POraad en POinactie wel gesproken over een eventuele staking, maar concrete plannen bleven uit tot vorige 
week. 
Wat deze aangekondigde staking voor de Driekleur gaat betekenen weten we nu nog niet. Bij de prikactie van juni was de 
bereidheid onder de leerkrachten groot om het werk een uur neer te leggen voor een beter salaris en verlaging van de 
werkdruk. Hoe dat nu met de komende staking van een hele dag het geval is, weten we nog niet. Zodra we meer informatie 
hebben zullen wij u uiteraard nader informeren en ontvangt u via DIGIDUIF een extra bericht. Mocht er worden gestaakt op 5 
oktober a.s. dan moet u er rekening mee houden dat er dan geen les wordt gegeven en er hoogstwaarschijnlijk geen opvang 
voor uw kind(eren) zal zijn die dag. 



Agenda

di 12 sept. Nieuwsbrief nr. 2
Startgesprekken voor alle groepen (middag en avond)

do 14 sept. Startgesprekken (middag en avond)voor alle 
groepen(behalve groep 3) 

vrij 15 sept Extra gymles voor groep 5
Uiterste betaaldatum schoolreisje

ma 18 sept. Schoolreis groep 6 naar Duinrell, Wassenaar en groep 
7 Survival in Monster

di 19 sept. Prinsjesdag (= geen vrije dag)
Verkiezingen Kinderraad

do 21 sept. Schoolreis groep 3, 4 en 5 naar Avifauna in Alphen 
aan den Rijn

vrij 22 sept Extra gymles voor groep 6
di 26 sept. Nieuwsbrief nr. 3
wo 27 sept Start verkoop Kinderpostzegels
do 28 sept. Teamstudiedag/kinderen zijn vrij
vrij 29 sept Feestelijke opening van het schoolplein
wo 4 okt. Opening Kinderboekenweek

Boekenruilmarkt
do 5 okt. Landelijke stakingsdag (nader bericht hierover volgt 

nog)
Dag van de Leerkracht

vrij 6 okt. Opa/oma middag
di 10 okt. Nieuwsbrief nr. 4

NIO groep 8
do 12 okt. Voorleeswedstrijd groep 7 en 8
vrij 13 okt. Afsluiting Kinderboekenweek

Huwelijk juf Lisette
ma 16 okt. t/m
vrij 20 okt. Herfstvakantie
ma 23 okt. Weer naar school, geen schoolmelk

Luizencontrole



Kinderraad

In onze school is betrokkenheid één van onze kernwaarden. Betrokkenheid van kinderen, 
ouders en team. Om de betrokkenheid van de kinderen te vergroten gaan wij binnenkort 
starten met de Kinderraad. De Kinderraad zal gaan bestaan uit vertegenwoordigers van de 
leerlingen uit groep 6 t/m 8. Onder leiding van juf Claudia en juf Saskia zullen de kinderen mee 
gaan praten over allerlei zaken m.b.t. de school die zij (en wij) belangrijk vinden. 
Op dit moment loopt de verkiezingscampagne in volle hevigheid. Op dinsdag 19 september 
zullen de definitieve verkiezingen plaatsvinden. Op facebook, website en in de volgende 
Nieuwsbrief zullen wij u verder op de hoogte houden.

Schoolreisje: betalingsherinnering

In de vorige nieuwsbrief hebben wij de kosten  voor het schoolreisje gepubliceerd. 
Voor groep 3, 4 en 5 € 22,50 
Voor groep 6 € 25,00
Voor groep 7 € 20,00.
Als u nog niet hebt betaald, dan kunt u de bijdrage overmaken op 
bankrekening NL94 RABO 0300 0801 82
t.n.v. OBS De Driekleur 
onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.
Eventueel kunt u de betaling ook contant voldoen door het bedrag in een gesloten envelop 
voorzien van de naam van uw kind bij de groepsleerkracht in te (laten) leveren.
In beide gevallen geldt a.s. vrijdag (15sept.) als uiterste betaaldatum



Schoolreisje: algemene informatie

Groep 3, 4 en 5
De kinderen van deze groepen worden donderdag 21 september tussen 8.30 u en 8.45 u. op school verwacht. We gaan dan eerst even naar binnen voor de laatste afspraken. Om 
9.00 u. zullen de bussen vertrekken naar Avifauna. 
Rond 16.30 u. worden de kinderen van groep 3, 4 en 5 weer bij school terugverwacht.
Wilt u uw kind een lunchpakketje en wat drinken meegegeven? Graag in (rug)tasje voorzien van naam.. Houdt u rekening met wat minder weer en geeft u daarom regenkleding 
mee. De kinderen dragen allemaal hun school T-shirt, dat vrijdag weer in de klas moet worden ingeleverd. Zakgeld is in principe overbodig, maar als u uw kind toch geld wil 
meegeven, dan ten hoogste € 5, -. De school is hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor. We maken er in ieder geval een gezellige dag van

Groep 6
Deze kinderen worden  maandag 18 september tussen 8.45 u en 9.00 u. op school verwacht zodat het vertrek om 9.15 u. kan zijn. De bestemming is Duinrell in Wassenaar.
Rond 16.30 u. worden de kinderen weer bij school terugverwacht.
Wilt u uw kind een lunchpakketje en wat drinken meegegeven? Graag in (rug)tasje voorzien van naam. Houdt u ook rekening met wat minder weer en geeft u daarom 
regenkleding mee. De kinderen dragen allemaal hun school T-shirt, dat moet dinsdag weer in de klas worden ingeleverd. Als u uw kind zakgeld wil meegeven, dan ten hoogste € 5, 
-. De school is hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor.
Ook voor deze groep belooft het een gezellige dag te worden.

Groep 7
De kinderen van deze groep worden op maandag 18 september tussen 9.00 u en 9.15 u. op school verwacht. Het vertrek per bus is tussen 9.30 u. en 9.45 u. (Eerst worden de 
kinderen van de Daltonlocatie opgehaald) Rond 15.30 u. zullen ook deze groepen weer bij school terug zijn. In een aparte brief zijn de ouders van groep 7 geïnformeerd over wat 
hun kind deze dag mee moet nemen.

Begintijden
Voor alle groepen geldt dat als het niet uitkomt om uw kind op de afgesproken tijd te brengen (bijv. in verband met werk), uw kind natuurlijk gewoon om half negen welkom is op 
school. 

vertrek van de bussen
Alle bussen voor de schoolreizen zullen vertrekken vanaf de Kon. Julianaweg.



Kinderpostzegels

Op woensdagmiddag 27september gaan de kinderen van groep 7 en 8 weer Kinderpostzegels 
verkopen. Ook bij u komen ze langs. Wilt u ze niet vergeten? Tal van goede doelen worden door 
uw bijdrage gesteund. Alvast bedankt!

Typecursus

Voor de vakantie hebben wij aan de kinderen van groep 6, 7 en 8 foldermateriaal hierover uitgedeeld. 

Er zijn voor de cursus die start op woensdagmiddag 4 oktober nog enkele plaatsen vrij.

Meer info kunt u hier downloaden

https://mandrillapp.com/track/click/30320185/successsociety.egnyte.com?p=eyJzIjoiWF9adEpEcWtORjdMWF9ESkRLT1o0UUFfMDFnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyMDE4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3N1Y2Nlc3Nzb2NpZXR5LmVnbnl0ZS5jb21cXFwvZGxcXFwvODZIZng5OThUaVwiLFwiaWRcIjpcIjNmYjFhMWJjOTI5NDQ3ZWZiYzRiY2MxNzgxNGNlODdkXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMDhjOTE3Njk3NDFiYWUyM2ZlZTJhMWVlM2ZmYThlNTUyODUxZTQwM1wiXX0ifQ


Uitnodiging ouderavond 

Graag brengen wij de volgende  ouderavond onder uw aandacht. 

Wanneer: Woensdag 25 oktober 2017 

Waarover: “het puberbrein”

Waar: locatie Wilhelmina

Houdt u deze avond alvast vrij in uw agenda.

In de volgende Nieuwsbrief meer informatie


