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14 dec. Nieuwsbrief nr. 8
15 dec. Extra gymles voor groep 5
20 dec. Kerststukjes maken
21 dec. Kinderen ’s middags vrij (vanaf 12.00 u.)

Kerstviering van 17.00 u. tot 19.00 u.
22 dec. Laatste schooldag voor de kerstvakantie 

(tot 12.00 u.)
Leerlingen zijn ’s middags vrij (vanaf 12. 00 u.)

25 dec. Eerste Kerstdag
26 dec. Tweede Kerstdag
31 dec. Oudejaarsavond

1 jan. Nieuwjaarsdag
8 jan. Eerste schooldag na kerstvakantie

Geen schoolmelk
Hoofdluiscontrole

9 jan. Nieuwsbrief 9
12 jan. Extra gymles voor groep 6
16 jan. Inloopspeeluur voor peuters

Adviesgesprekken groep 8 (middag en avond)
17 jan. Adviesgesprekken groep 8 (middag)
18 jan. Adviesgesprekken groep 8 (avond)
19 jan. Extra gymles voor groep 7



Kerst op De Driekleur

Zoals aangekondigd krijgt u de aanvullende informatie over ons Kerstfeest.
Traditiegetrouw maken de kinderen op woensdagmorgen 20 december een 
kerststukje.
Wilt u hiervoor de volgende spullen meegeven in een tas met naam erop: pot, 
oase, kaars, kleine takjes groen en andere versiersels?
De komende dagen worden er kerstspulletjes gemaakt die verkocht zullen worden 
op de kerstmarkt donderdag 21 december.

Van de opbrengst van deze markt gaan wij speelattributen voor ons schoolplein 
aanschaffen. 

Sinds woensdag 13 december hangen er lijsten op de klasdeur van iedere groep, 
met ideeën voor de kerstmaaltijd op donderdag 21 december.
Het is de bedoeling dat de ouders een gerechtje kiezen die zij verzorgen voor de 
maaltijd.
De koude gerechten mogen donderdagochtend al mee. De warme gerechten 
kunnen om 17.15-17.30 in de klas worden gebracht.
Wilt u op donderdagmorgen een bord, beker en bestek, voorzien van naam, 
meegeven aan uw kind?



Hieronder volgt het tijdsschema van de avond;

Groep 1 t/m 4: 17.30 uur-18.30 uur  eten in de groep 
Ouders kunnen ondertussen ook wat eten en drinken kopen in de hal. 

18.30 uur- 19.00 uur bezoek aan kerstmarkt
De kinderen worden door u om 18.30 opgehaald uit de klas, zodat u samen de 
kerstmarkt kunt bezoeken (zorg voor kleingeld en een tasje). Na uw bezoek aan 
de kerstmarkt, mag u uw kind meenemen naar huis.

Groep 5 t/m 8 :  17.30 uur- 18.00 uur  bezoek aan kerstmarkt.
(zorg voor kleingeld en een tasje). 

18.00 uur -19.00 eten in de groep.
Ouders kunnen ondertussen ook wat eten en drinken kopen in de hal. 
Zowel donderdag 21 december, als vrijdag 22 december zijn alle kinderen om 
12.00 vrij.  
Wij hopen dat alles duidelijk is. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de 
leerkracht van uw kind



Adviesgesprekken groep 8

Op dinsdag 16 januari, woensdag 17 januari en donderdag 18 januari worden de 
gesprekken over de eindadviezen voor groep 8 gehouden. Deze zijn bepalend 
voor de vorm van voortgezet onderwijs voor uw zoon/dochter. 
Het Nio-advies ontvangt u in de eerste week nà de kerstvakantie, in een 
afgesloten enveloppe. Een afspraak voor een gesprek kunt ook in de week na de 
kerstvakantie maken via Digiduif.
De gesprekken worden altijd liefst gevoerd met beide ouders en uw 
zoon/dochter.

Goede voornemens

Een jaarwisseling is voor velen het moment om ook weer een aantal zaken de 
revue te laten passeren en te bezien wat er veranderd kan worden. Vaak worden 
door deze gedachten omgezet in goede voornemens. Graag geven wij een tip 
mee voor een goed voornemen met betrekking tot het begin van de schooldag. 
De schooldeuren gaan al om tien voor half negen open zodat u uw kind kunt 
brengen. Om half negen gaat dan de binnenbel: Dit betekent dat wij met de 
lessen en activiteiten gaan beginnen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind dus vóór 
half negen in de klas is? Dat werkt voor iedereen prettig.



Dinsdag 16 januari 
van 10 tot 11 uur organiseren 

wij een leuk inloopspeeluur voor peuters.

Natuurlijk zijn alle mama’s, papa’s en 
verzorgers ook van harte welkom!

Ouders kunnen een rondleiding volgen of 
samen met hun peuter komen spelen.

De Driekleur:
Een kleurrijke start van een 

kleurrijke toekomst.

Kent u ouders met peuters?
Wij willen u vragen het bovenstaande 

inloopspeeluur bij deze ouders onder de 
aandacht te brengen.




