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Agenda

di   26  sept. Nieuwsbrief nr. 3
wo 27 sept Start verkoop Kinderpostzegels
do  28  sept. Teamstudiedag/kinderen zijn vrij
vrij 29 sept Opening Schoolplein
wo   4 okt. Opening Kinderboekenweek
do    5  okt. Landelijke stakingsdag: onze school is gesloten

Dag van de Leerkracht
vrij   6 okt. Opa/oma middag
di   10  okt. Nieuwsbrief nr. 4

NIO groep 8
wo 11  okt. Boekenruilmarkt
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



Uitnodiging ouderavond “Puberbrein”

Als aparte bijlage ontvangt u de uitnodiging voor de ouderavond op woensdag 25 oktober. Deze avond is bedoeld voor de 
ouders van groep 6, 7 en 8. Graag willen wij tevoren weten op hoeveel ouders wij kunnen rekenen. U kunt zich eenvoudig 
aanmelden via info@obsdedriekleur.nl. Vermeld u wel even uw naam en met hoeveel personen u komt?

Opname schoollied ‘Samen sterk’

U heeft uw kind waarschijnlijk thuis ons schoollied horen zingen. 
We hebben een eigen schoollied waarin al onze kernwaarden naar voren komen. Gisteren hebben we opnamen 
gemaakt voor een spetterende videoclip bij het lied. In de toekomst kunnen we het lied met alle kinderen zingen 
op verschillende gezamenlijke momenten. Het lied verbindt en geeft een gevoel van samenzijn. 

Het is leuk te zien dat de kinderen trots zijn op het lied en het vol overgave meezingen. 
Binnenkort zullen wij u natuurlijk ook de clip laten zien. 
Op de volgende pagina van deze nieuwsbrief vindt u de tekst van ons eigen Driekleur schoollied, 

genaamd:  Samen sterk.

Kinderraad

Na spannende verkiezingen in de groepen 6, 7 en 8 is de kinderraad democratisch gekozen. In groep 6 zijn dat Gözde en 

Chaia, in groep 7 Noor en Lars en in groep 8 Rik K en Mea. Deze raad is al een keer bij elkaar gekomen en zij hebben de 

volgende vergadering al in de planning staan. Komende weken zullen zij zich in de groepen en ook in de volgende nieuwsbrief 

voorstellen. Samen zullen zij zich inzetten voor de ideeën van alle kinderen uit alle groepen. 

mailto:info@obsdedriekleur.nl


Schoollied De Driekleur – Samen sterk                
Refrein
De Driekleur is een fijne school voor jou en mij
We leren hier met veel plezier dus kom erbij
De Driekleur is een fijne school, vol talent
Ieder kind is anders, je mag zijn wie je bent

Couplet
De school in ’s Gravenzande voor groot en klein
Twee locaties, één naam, de plek waar ieder kind wil zijn
De meesters en juffen zijn aardig en cool
Op De Driekleur krijgen kinderen een goed gevoel

Pre refrein
Samenwerken, samen spelen
samen leren, samen delen
Iedereen doet mee
Je bent hier niet alleen

Refrein
De Driekleur is een fijne school voor jou en mij
We leren hier met veel plezier dus kom erbij
De Driekleur is een fijne school, vol talent
Ieder kind is anders, je mag zijn wie je bent

Couplet
We werken zelfstandig, weten hoe dat moet 
Samenwerken doen we ook en dat gaat heel goed
Respect voor elkaar, staat bij ons op één
De Driekleur is een fijne school, een school voor iedereen

Refrein



Voorleeswedstrijd

Op donderdagmiddag 12 oktober zal de jaarlijkse voorleeswedstrijd worden gehouden. Gezeten op een speciale 
voorleesstoel op het podium in het speellokaal zullen enkele leerlingen uit groep 7,en 8 strijden om de titel 
“Voorleeskampioen 2017-2018”. Natuurlijk zal een deskundige jury van leerlingen uit groep 5 t/m 8 de prestaties 
beoordelen. Het publiek (groep 5 t/m 8) heeft zo ook zijn eigen voorkeuren. Kortom alle ingrediënten voor een spannende 
strijd zijn weer aanwezig. Ook zullen op deze middag de griffel- en penseelwinnaars van onze school bekend worden

Opa en omadag in de Kinderboekenweek

Op vrijdag  6 oktober is er weer een gezellige middag met de opa’s en oma’s van de kinderen. Dan worden er in alle 
groepen gezelschapspelletjes gedaan. U kunt zich via Digiduif of bij de klas aanmelden. Hoe gezellig is het niet om met uw 
kleinkind en zijn of haar vrienden ouderwets een spelletje te doen.
Het is ook mogelijk om gedurende die week in de groepen 1 en 2  voor te lezen. U mag uw eigen favoriete prentenboek 
meenemen, maar er liggen ook veel boeken op school. Er hangt een inschrijflijst bij de deur.

Kinderboekenweek

Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de Kinderboekenweek 2017, die loopt van woensdag 4 
oktober tot en met zondag 15 oktober 2017. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Janneke 
Schotveld, bekend van o.a. de populaire kinderboekenreeks Superjuffie. Het thema is: Griezelen. Onder het 
motto: Gruwelijk eng!
De auteurs van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2017 zijn illustrator Martijn van der Linden en 
schrijfster Maranke Rinck. 
Ook op onze school besteden wij natuurlijk flink aandacht aan de Kinderboekenweek: 



Opening schoolplein

Het is alweer twee jaar geleden dat wij de cheque van Jantje Beton voor de herinrichting van het schoolplein hebben 
ontvangen. Na eerst het maken van de plannen, bijstellen en opnieuw plannen, kon vorig jaar september de eerste schop in de 
grond om met het “echte werk” te beginnen. Inmiddels weer een jaar verder is deze fase afgerond en gaan wij het schoolplein 
op feestelijke wijze heropenen. U hebt gisteren via de Digiduif hiervoor de uitnodiging ontvangen. U komt toch ook?

Kinderboekenruilmarkt

Volgende week is de aftrap van de Kinderboekenweek. Vorige jaren was er een mogelijkheid om boeken te kopen op school. Dit 
jaar doen we het anders. Op woensdag 4 en vrijdag 6 oktober mogen alle kinderen, na schooltijd, in de centrale hal hun 
kinderboeken komen brengen die ze al hebben gelezen en niet willen laten verstoffen in hun kast. Deze boeken worden ter 
plekke gekeurd en ingenomen en voor ieder boek krijg je een tegoedbon voor een ander boek. Echter er mogen zoveel boeken 
mogelijk worden ingeleverd, maar het maximumaantal tegoedbonnen is 5.
Op woensdag 11 oktober, wederom na schooltijd, mogen de kinderen met hun tegoedbonnen boeken uitkiezen die beneden in 
de hal op bouw zijn uitgestald.
Dus duik in je kast in je kast en bezorg een ander en jezelf nieuw leesplezier!



Traktaties
Jarig zijn is een feest en dat vieren we ook op school.  Bij een verjaardag hoort ook een traktatie. De meeste 
kinderen houden natuurlijk van zoetigheid, maar helaas is dat niet altijd gezond. Wij zien bij voorkeur gezonde 
traktaties. 

Kijkt u eens op www.gezondtrakteren.nl voor leuke suggesties.

Typecursus

Inmiddels is duidelijk dat er voldoende aanmeldingen zijn en de cursus vanaf 4 oktober inderdaad doorgaat. Ouders die hun 
kind hebben aangemeld, hebben hierover als het goed is bericht van de Typetuin ontvangen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Meer info kunt u hier downloaden

Kinderpostzegelactie

Elk jaar zetten duizenden kinderen zich in zodat andere kinderen het beter krijgen.
Ze gaan langs de deuren om postzegels en andere producten te verkopen.
Wilt u ook de goede doelen steunen? Koop dan uw postzegels/kaarten bij één van de kinderen.
Aanstaande woensdag 27 september om 12.00 begint de kinderpostzegelactie 2017 voor groep 7 en 8

Ouderbijdrage

Morgen krijgen de kinderen een brief mee over de jaarlijkse bijdrage voor de ouderraad. Wilt u deze rekening zo spoedig 
mogelijk  betalen?

http://www.gezondtrakteren.nl/
https://mandrillapp.com/track/click/30320185/successsociety.egnyte.com?p=eyJzIjoiWF9adEpEcWtORjdMWF9ESkRLT1o0UUFfMDFnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMyMDE4NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3N1Y2Nlc3Nzb2NpZXR5LmVnbnl0ZS5jb21cXFwvZGxcXFwvODZIZng5OThUaVwiLFwiaWRcIjpcIjNmYjFhMWJjOTI5NDQ3ZWZiYzRiY2MxNzgxNGNlODdkXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMDhjOTE3Njk3NDFiYWUyM2ZlZTJhMWVlM2ZmYThlNTUyODUxZTQwM1wiXX0ifQ

