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AGENDA

vrij 3 nov. Extra gymles voor groep 7
do 9 nov. Les over brandveiligheid  voor groep 6
vrij 10 nov. Extra gymles voor groep 8
wo 15 nov. Informatieavond Voortgezet Onderwijs
do 16 nov. Nieuwsbrief nr 6
vrij 17 nov. Extra gymles voor groep 5
za 18 nov. Landelijke Intocht sinterklaas in Dokkum
vrij 24 nov. Extra gymles voor groep 6



Schoolreisje groep 8

Ook dit schooljaar gaan de leerlingen van de groepen 8 van De Driekleur gezamenlijk op schoolkamp. Dat schoolkamp zal 
beginnen op woensdag 16 mei 2018, wanneer we met de bus vertrekken naar Austerlitz. Op vrijdag 18 mei 2018 keren 
wij weer terug naar ’s-Gravenzande. In Austerlitz hebben we een heel programma van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Wat we allemaal gaan doen, houden we nog geheim. Rond de meivakantie krijgt u het programma en verdere informatie 
over het kamp. Natuurlijk zijn aan dit schoolkamp kosten verbonden. Het totale bedrag is op dit moment nog niet precies 
te noemen  maar zal rond € 110,- per leerling bedragen. Bij aanmelding moet u € 50 betalen. 
U kunt het bedrag bij voorkeur overmaken op bankrekening NL94 RABO 0300 0801 82 t.n.v. OBS De Driekleur. Vermeldt u 
dan wel de naam van uw kind en “schoolkamp groep 8 2018”. 
Eventueel kan er contant aan de groepsleerkracht worden betaald Het resterende bedrag wordt later aan u gevraagd, 
zodra we precies hebben kunnen berekenen hoeveel dit moet zijn. Mocht u nog vragen hebben over het schoolreisje, dan 
kunt u die stellen aan de groepsleerkracht Uw kind ontvangt vandaag (dinsdag 31 okt.) een apart aanmeldingsformulier. 
Dit formulier moet uiterlijk vrijdag 10 november a.s. zijn ingeleverd met (de melding van) 50 euro als aanbetaling voor de 
schoolreis. 

Jumbo-actie voor school 

In een eerdere nieuwsbrief meldden wij al dat onze school meedoet aan de Scholenactie van supermarktketen Jumbo. Bij 
uw boodschappen ontvangt u schoolpunten voor de school. In de winkel staat een doos met daarop de naam van de 
school. Het blijkt dat erg veel  ouders, opa’s, oma’s punten geven aan onze school. Ook in de hal van de school staat een 
verzameldoos. U kunt dus ook daar uw punten deponeren.

Dat is hartstikke fijn, want hoe meer punten wij verzamelen, hoe groter het bedrag dat de school ontvangt om 
spelmateriaal aan de schaffen. De actie loopt nog steeds dus spaart u vooral door!



Voorlichtingsavond VO

Op woensdag 15 november is er een voorlichtingsavond voor de ouders met een kind in groep 8. Op deze avond geeft 
een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs informatie over hoe het op die school gaat. Wij vinden het fijn dat ook dit 
jaar weer veel ouders zullen komen. Deze bijeenkomst vindt plaats op locatie Wilhelmina.

Brandveiligheid

Voor groep 6 heeft Brandweer Haaglanden een les ontwikkeld waarin wordt ingegaan op allerlei zaken die met 

brandveiligheid te maken hebben. In deze les, die op 9 november wordt gegeven, worden de kinderen door middel van 

vragen en filmpjes actief bij dit onderwerp betrokken.



Hallo allemaal,

Afgelopen 26 september is er door uw MR vergaderd in de Daltonlocatie. Doel van de vergaderingen is objectief meepraten 

over, advies geven ten aanzien van en instemming verlenen met diverse aspecten die betrekking hebben op het gevoerde 

beleid binnen OBS De Driekleur. Dit gebeurt door een aantal vertegenwoordigers van zowel leraren als ouders.  Mocht u als 

betrokken ouder iets te vragen of aan te merken hebben, kunt u natuurlijk altijd een van de leden van de MR aanspreken. Wij 

wijzen u er ook op dat u zelf agendapunten kunt inbrengen en wel  via mr@obsdedriekleur.nl

Als eerste deze vergadering was er een klein voorstelrondje voor het nieuwe lid van de oudergeleding, Marijke de Smit.  We 

zijn blij met haar komst waarmee de oudergeleding weer volledig is.

Verder is onder andere het schoolondersteuningsprofiel ter sprake gekomen. Dit heeft te maken met het op een goede manier 

invulling geven aan het zogenaamde passend onderwijs. Passend onderwijs is het algemene begrip voor het bieden van 

ondersteuning aan alle leerlingen bij de uitdagingen die zij gedurende hun schooldagen tegenkomen, zoals bijvoorbeeld laag-

of hoogbegaafdheid, autisme, dyslexie en het hebben van Nederlands als tweede taal. Er staan de school allerhande middelen 

ter beschikking deze uitdagingen het hoofd te bieden. Mocht u opmerkingen of vragen over dit onderwerp hebben, schroom 

dan niet deze aan de leerkracht van de klas van uw kind te stellen.

Ook is het jaarplan aan een kritische blik onderworpen.  Er komt behoorlijk wat kijken bij het besturen van een school met deze 

omvang en zodoende dienen resultaten van het afgelopen jaar en de mede daaruit voortvloeiende actiepunten voor het 

komende schooljaar goed te worden omschreven zodat de voortgang  kan worden bewaakt en gewaarborgd. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 28 november op locatie Wilhelmina.

Met vriendelijke groet,

Stefan Ruinard

mailto:mr@obsdedriekleur.nl


Val op, door af te vallen

Val op, Val af; bewegen, gezonder eten én veel lol en gezelligheid met andere kinderen! Samen 

met een team van sportaanbieders en diëtisten gaan de kinderen de uitdaging aan tegen de kilo’s 

en worden zij goed begeleid. Hierdoor gaan zij het leuk vinden om te bewegen én lekker maar wel 

gezond te eten. Gezonder eten en bewegen, dat is de basis van Val op, Val af. Mooie extra’s zijn de 

vriendschappen die ontstaan én het zelfvertrouwen dat een flinke boost krijgt. 

Samen aan de slag

We starten in januari 2018 met een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst, waarbij de 

deelnemers en de sportaanbieders kennis met elkaar kunnen maken. De sportaanbieders zetten 

zich belangeloos in voor dit project en verzorgen een leuk en interessant programma.

Geef uw kind nu op!

Vindt u het ook lastig uw kind van die tablet af te krijgen en meer te laten bewegen? Grijpt uw 

kind te vaak naar die zak chips en laat hij of zij die appel links liggen? Kampt uw kind daardoor met 

overgewicht en kan hij of zij wel wat meer zelfvertrouwen krijgen? Wij helpen u graag verder en 

gaan samen de uitdaging aan! Is uw kind tussen de 10 en 18 jaar? En is hij of zij gedurende de 

maanden februari, maart en april enkele uren in de week beschikbaar? Pak dan snel de telefoon 

en geef uw kind vrijblijvend op via 0174 – 630358 of valopvalaf@vitiswelzijn.nl! Wilt u eerst nog 

meer informatie? Kijk dan op www.valopvalaf.nl. 


