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

Adviesgesprekken groep 8 (middag en avond) 
wo 17 jan. Adviesgesprekken groep 8 (middag) 
do 18 jan. Adviesgesprekken groep 8 (avond) 
vrij 19 jan. Extra gymles voor groep 7 
ma 22 jan. Start toetsperiode CITO-LVS 
di 23 jan. Peutervoorstelling en Open Huis voor nieuwe ouders 

Nieuwsbrief 10 

Bedankje kerstviering 

Het lijkt al weer een tijd geleden, maar bij dezen willen alle leerkrachten hun dank 
uitspreken aan alle ouders die zo lief zijn geweest om heerlijke dingen voor de 
kerstmaaltijd te maken. Mede hierdoor en ook dankzij de aanwezigheid van de 
hulpouders, is het kerstdiner weer een groot succes geworden! 



Gratis Peutervoorstellingen, uiteraard ook voor hun ouders ! 

Net als voorgaande jaren organiseert het openbaar onderwijs Westland voorstellingen op al 
haar scholen voor peuters en hun (groot)ouders. Dus ook op De Driekleur. Dit jaar zal het ook 
weer een echte voorstelling voor peuters zijn. Naast het opdoen van kennis, leren omgaan met 
jezelf en de ander in een veilige en uitdagende sfeer met een duidelijke structuur, willen we 
leerlingen ook cultuur bieden.

In ‘s-Gravenzande nodigen wij als obs De Driekleur kinderen in de leeftijd van tweeënhalf tot 
vier jaar samen met hun (groot)ouders uit om gratis te komen kijken en te genieten van deze 
voorstelling.

Daltonlocatie: vrijdag 19 januari 2018 9.30 u. en 10.30 u. 
Locatie Wilhelmina: dinsdag 23 januari 2018 9.30 u. en 10.30 u 

Inloopspeeluur peuters

Op dinsdag 16 januari houden wij bij onze kleutergroepen een inloopspeeluurtje. Uw kind 
krijgt hier ook nog een flyer van mee naar huis. Wij willen u vragen om deze flyer onder de 
aandacht te brengen bij ouders van peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.





Schaatsen op de Uithof voor groep 7 en 8 

Ieder jaar gaan de kinderen uit groep 7 en 8 van beide locaties op kosten van de ouderraden schaatsen 
op de Uithof in Den Haag. We zullen gaan schaatsen op: dinsdag 6 februari a.s. Om 10.30 uur 
vertrekken we per bus naar de Uithof. Voor de bus vragen wij een bijdrage van €4,00 
Bij de Uithof is er een mogelijkheid om schaatsen te huren. De kosten zijn voor:. hockey-, 
kunstschaatsen en combinoren € 3.25 Als uw kind daarvan gebruik wil maken moet hij/zij dit uiterlijk 
maandag 29 januari aan de groepsleerkracht opgeven. Daarbij moet de schoenmaat worden vermeld 
en het bedrag contant en gepast worden betaald
We schaatsen van 11.00 uur tot ongeveer 13.45 uur. We gaan dan weer met de bus naar ’s-
Gravenzande en zijn rond 14.30 uur bij school terug. Het dragen van handschoenen is om 
veiligheidsredenen verplicht. Zonder handschoenen mag uw kind het ijs niet op! 

Groep 7 naar het Stedelijk Museum 

Op dinsdag 13 februari gaat groep 7 naar Amsterdam voor een bezoek aan het Stedelijk Museum.
We gaan hier per bus naar toe. De kinderen zijn gewoon om 08:30 u. op school. De bus vertrekt kort 
daarna van school. De les zelf duurt van 10:30 u. tot 12:00 u.. Om 12:15 u. vertrekt de bus weer vanuit 
Amsterdam richting school waar deze rond 13:45 u. zal aankomen. De schooldag duurt dan gewoon 
tot 14.30 u. 
Op de terugweg zullen we in de bus ons lunchpakketje verorberen.
De tassen en jassen kunnen tijdens de les niet in de bus blijven en moeten door de kinderen worden 
meegenomen naar het museum. 



Herinnering betaling ouderbijdrage 

Begin oktober zijn de rekeningen m.b.t. de Ouderbijdrage 2017-2018 verzonden. Een groot 
aantal ouders heeft inmiddels betaald. De ouders/verzorgers die de ouderbijdrage nog niet 
betaald hebben verzoeken wij dit alsnog in orde te maken.

Wilt u de ouderbijdrage over maken op rekeningnummer NL77 ABNA 0462 5942 11 t.n.v. 
Stichting Ouderactiviteiten De Driekleur onder vermelding van het factuurnummer en naam van 

uw kind.

GVO

Via deze weg wil ik u allen een heel mooi 2018 wensen! 
De vakantie is weer voor bij en op school gaan we weer vol enthousiasme beginnen met de GVO 
lessen. 
Bij groep 3 en 4 krijgen de leerlingen het Bijbelverhaal van Daniel te horen. Hierbij behandelen 
we verschillende thema’s, zoals; vertrouwen, normen en waarden, dreigen, en (on-)gehoorzaam 
zijn.
Bij de groepen 5 en 6 zijn we begonnen met onze eigen goede voornemens. In de aankomende 
twee maanden zullen we allen met een goed voornemen aan de slag gaan. Ook zullen we het 
deze maand hebben over geduldig zijn. 
Hartelijke groet, 
Caroline Ellens-Non
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www.pcgvo.nl
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