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OBS De Driekleur 

locatie Wilhelmina
28 november 2017

Agenda:
vrij 1 dec. Bureau Halt verzorgt een les 

voor groep 8
Extra gymles voor groep 7

ma 4 dec. Surprises inleveren op school 
(gr. 5 t/m 8)

di 5 dec. Sinterklaasfeest
wo 6 dec. School versieren voor kerst
vrij 8 dec. Extra gymles voor groep 8
ma 11 dec. Studiedag team, leerlingen 

zijn vrij
di 12 dec. Mogelijk onderwijsstaking

Nieuwsbrief nr. 8
wo 13 dec. Kerst-crea-ochtend
vrij 15 dec. Extra gymles voor groep 5

wo 20 dec. Kerststukjes maken
do 21 dec. Kinderen ’s middags vrij 

(vanaf 12.00 u.)
Kerstviering van 17.00 u. tot 19.00 u.

vrij 22 dec. Laatste schooldag voor de 
kerstvakantie (tot 12.00 u.)
Leerlingen zijn ’s middags vrij
(vanaf 12.00 u.)

ma 25 dec. Eerste Kerstdag
di 26 dec. Tweede Kerstdag
zo 31 dec. Oudejaarsavond
ma 1 jan. Nieuwjaarsdag
ma 8 jan. Eerste schooldag na kerstvakantie

Geen schoolmelk
Hoofdluiscontrole



Jumbo spaaractie

De Jumbo spaaractie is beëindigd. Wat hebben we veel punten gespaard!
Iedereen bedankt voor het doneren van de boodschappenpunten 
aan onze school. We hebben ruim 6000 punten opgehaald.
Deze punten werden kaartje voor kaartje iedere vrijdagochtend door een groepje enthousiaste 
ouders gescand. Dit is veel werk geweest. 
Dank daarvoor!

In totaal is er een bedrag van €4000,- te verdelen over de deelnemende 
scholen in ‘s-Gravenzande. We moeten nu afwachten welk bedrag wij zullen mogen besteden aan 
speelmateriaal voor het schoolplein.
We houden u op de hoogte van het eindbedrag en natuurlijk ook onze aankopen. Nogmaals 
bedankt!

Bureau Halt voor groep 8 over vuurwerk

Vuurwerk is voor veel kinderen zeer aantrekkelijk. Zeker wanneer de leeftijd van achtstegroepers 

wordt bereikt. Tijdens de voorlichting op vrijdag 1 december gaat de medewerker van bureau Halt 

in op overlast door vuurwerk en de gevolgen daarvan voor anderen. Aan bod komt o.a. de 

toegestane verkoop- en afsteektijden, gevaarlijk omgaan met vuurwerk en vernielingen door 

vuurwerk. Ook zal de groepsdruk opnieuw ter sprake komen.



Sintnieuws

Hebben jullie het al gehoord?
Bijzonder nieuws op de Driekleur: er slaapt een PIO op school! Deze Piet In Opleiding leert de 
komende weken bij, zodat hij straks klaar is voor het echte werk als Piet. Dit en meer liet 
Wiebertje Vlog weten in zijn twee vlogs van het SintDriekleurjournaal. 

Hulpouder 5 december:

Fijn dat er ouders zich hebben opgegeven om op 5 december te komen helpen. Wij hebben nu 
genoeg hulp voor deze dag.

Op dinsdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. We hebben het vriendelijke verzoek dat 
op deze dag alle groepen door de hoofdingang naar binnen komen. De school verzorgt drinken en 
iets lekkers voor de pauze van 10.00 uur. Als uw kind allergisch is, wilt u dan zelf voor alternatief 
snoepgoed en een koekje zorgen? Het lunchpakketje moet u wel gewoon meegeven. 
Om 14.00 uur zwaaien we Sinterklaas en zijn Pieten uit op het plein. Alle ouders zijn hierbij van 
harte welkom. Wilt u zelf buiten het hek gaan staan zodat de kinderen het goed kunnen zien? 
Alvast bedankt. Na het uitzwaaien gaan alle kinderen nog even naar binnen om hun cadeautje op 
te halen en de dag af te sluiten. We hopen op een gezellig Sinterklaasfeest!
Op woensdag 6 december mogen de groepen 1 t/m 4 één cadeautje meenemen naar school om 
te laten zien.



School versieren voor kerst

We gaan de school weer versieren!
En deze keer in kerstsfeer! 
Woensdagochtend 6 december vanaf 8.30 uur.
Het is voor kerst altijd weer een heel werk, maar vele handen………… U komt toch ook helpen!
De koffie en thee staat klaar
groetjes de versiercommissie

Kerstmededelingen

Al snel na het vertrek van de Sint zal de Kerst het overnemen. 

Belangrijke mededelingen: Op woensdag 13 december is er een crea-ochtend in alle groepen. 

Daar zal worden gewerkt aan kerstartikelen die worden verkocht op donderdagavond 21 

december tijdens de kerstmarkt.

Voor deze ochtend sparen wij kleine glazen potten. Graag inleveren bij de leerkracht van uw 

kind.

Heeft u goede ideeën en vindt u het leuk om te helpen, dan kunt u zich melden.

Op woensdag 13 december zal er ook in elke klas een lijst hangen voor de kerstmaaltijd waarin 

u kunt aangeven wat u wilt verzorgen voor de groep.

De kerstmaaltijd vindt traditiegetrouw plaats op donderdagavond 21 december.

Meer informatie volgt. 

De Kerstcommissie 



GVO-nieuws

Beste ouders/verzorgers, 
Vóór de tijd van feesten en cadeaus zijn we in de groepen 3 en 4 bezig geweest met wat ons 
echt gelukkig maakt. Worden we gelukkig van geld en spullen, of ook van andere dingen? 
Het was mooi om te merken dat veel kinderen gelukkig worden van hun familie en vrienden. 
In de lessen voor de kerstvakantie, gaan we aan de slag met het thema ‘engelen’. Hierbij 
komt ook het kerstverhaal uit de Bijbel aan bod. 
In de afgelopen weken hebben we met de groepen 5 en 6 de spannende wedstrijd Sirkelslag
gespeeld. Het thema van de wedstrijd was ‘Geef Liefde’. Vijf spellen lang hebben de 
leerlingen laten zien dat ze samen kunnen werken, creatief zijn en uithoudingsvermogen 
hebben. Voor ieder spel konden ze punten verdienen. Momenteel wachten we in spanning 
af welke groep het hoogst aantal punten heeft gescoord en wie dus de winnaar is van 
Sirkelslag 2017. 
Na deze wedstrijd zijn we begonnen met een lessenserie rondom het thema ‘uitkijken naar 
kerst’. 
Ik wens u allen alvast een mooie kerst en een gelukkig 2018!

Hartelijke groet, 
Caroline Ellens-Non
GVO


