
Nieuwsbrief 6
OBS De Driekleur 

locatie Wilhelmina
14 november 2017

AGENDA
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
ma 20 nov. Lootjes trekken voor groep 5 t/m 8
vrij 24 nov. Extra gymles voor groep 6
di 28 nov. Schoen zetten voor alle groepen

Nieuwsbrief nr. 7
vrij 1 dec. Bureau Halt verzorgt een les voor groep 8

Extra gymles voor groep 7
ma 4 dec. Inleveren  surprise groep 5 t/m 8
di 5 dec. Sinterklaasfeest
vrij 8 dec. Extra gymles voor groep 8
ma 11 dec. Studiedag team, leerlingen zijn vrij



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.

Fietsverlichting
De dagen worden weer donker en de zichtbaarheid van de kinderen op de fiets is dan dus nog 
belangrijker. Denkt u eraan te controleren of het fietslicht van uw kind goed werkt!



Sinterklaasfeest 2017
Op maandag 5 december vieren we zoals ieder jaar weer het Sinterklaasfeest.
De leerlingen zijn deze dag  van 8.30 uur tot 14.30 uur op school.
De inloop is voor alle kinderen via de hoofdingang. We zwaaien Sinterklaas met alle kinderen uit en hopen 
dat veel ouders daarbij aanwezig willen zijn. We ontvangen u dan ook graag om 14.00 uur op het plein. De 
ouders en evt. broertjes en zusjes worden vriendelijk verzocht om achter de kinderrijen te wachten en niet 
ertussen. Zo hebben de kinderen goed zicht op Sint en zijn pieten. Wilt u ook het hek zoveel mogelijk 
vrijhouden zodat de kleuters alles goed kunnen zien? 
Na het uitzwaaien van de Sint gaan alle kinderen nog even terug naar hun eigen lokaal.
Op woensdag 6 december mogen de kinderen van groep 3 en 4 een cadeautje meenemen om te laten zien. 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben die ochtend speelgoedochtend.

Sinterklaasjournaal
Wij zullen op school het wel en wee van Sinterklaas en zijn pieten volgen via het Sinterklaasjournaal. Het 
journaal start op maandag 13 november. Wij zullen hier dagelijks met de groepen 1 t/m 4 naar kijken.

Surprises van groep 5 t/m 8
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zullen op maandag 20 november lootjes trekken voor de surprises. 
Natuurlijk wordt daar een gedicht bij gemaakt. De kinderen vullen op het lootje in wat ze graag zouden willen 
krijgen (richtbedrag is € 5,-). De surprises moeten uiterlijk maandag 4 december op school zijn ingeleverd. De 
surprises mogen niet worden ingepakt omdat ze tentoongesteld gaan worden. Mocht u de surprise i.v.m. 
werk eerder willen brengen dan 8.20 uur, dan kunt u om 7.45 uur al terecht.

Schoen zetten
Op dinsdag 28 november mogen de kinderen hun schoen zetten in de klas. 


