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Voorwoord 
Het is weer gezellig decemberdruk in de beide locaties. 
Rommelpieten die langs komen, spannende, grappige filmpjes 
worden vertoond van Pieten die actief zijn in de school. De 
ouderraden die bezig zijn om allerlei voorbereidingen te treffen 
voor de feestelijke dagen of bezig zijn om de scholen te 
versieren. Wij zijn hier als Driekleurteam ontzettend blij mee, 
maar daarnaast wordt er uiteraard ook gewoon hard gewerkt 
en hard geleerd in de groepen.



Blink

We zijn nu een paar maanden bezig met de nieuwe methode voor wereldoriëntatie “Blink”. Het is nog wennen en zoeken binnen deze 
nieuwe manier van werken, maar dat is juist ook onderdeel van deze methode. Wat wel direct opvalt is, dat de kinderen heel erg 
betrokken zijn bij de onderwerpen die worden aangeboden en dat ze graag meer willen weten over deze onderwerpen, Zij gaan veelal
zelf aan de slag met het vinden van de juiste informatie en verwerken dit op verschillende manieren. Het is nog wennen aan het met 
de kinderen formuleren van goede onderzoeksvragen en het maken van een goede planning hierbij. Dat is ook niet zo gek, want dat 
zat niet in de oude methoden voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Binnen het team is er een projectgroep die zich 
bezighoudt met de invoering van deze methode. Zij organiseren gebruikersbijeenkomsten om met elkaar te kijken hoe een en ander 
loopt, waar het beter of anders kan of moet. Indien nodig worden externe deskundigen ingeschakeld. Ook de nieuwe digitale manier
van het oefenen en toetsen van de topografie is nieuw en wennen.

Blink in groep 7



Scholing leerkrachten bovenbouw en medewerkers BSO Okidoki

Op dinsdagavond 13 november hebben de BSO medewerkers van Okidoki 
en de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 gezamenlijk een scholings- en 
thema-avond gehad over “Ontdekkend en onderzoekend leren”. Dit 
onderwerp bleek prima geschikt voor beide groepen: wat gebeurt er in de 
klassen en wat voor uitdagende onderzoekende activiteiten zijn er binnen 
de BSO, wat kunnen we van elkaar leren en welke inzichten geeft het mij 
voor de dagelijkse praktijk. Twee onderwijsadviseurs van onderwijsadvies 
uit Zoetermeer verzorgden deze interessante avond.

Socialschools

Begin januari 2019 gaat Digiduif veranderen, het wordt dan SocialsSchools. Op de 
website van Digiduif wordt al gesproken over de nieuwe naam Socialschools, maar het is 
meer dan een naamsverandering. Niet alleen de lay-out verandert, ook zullen er nieuwe 
functionaliteiten te vinden zijn in Socialschools. We verwachten dat deze omschakeling 
zal plaatsvinden op 14 januari. Wij brengen u uiteraard op de hoogte wanneer een en 
ander gaat gebeuren en of u iets moet wijzigen op uw computer of telefoon.



Tevredenheidspeilingen

Als Driekleur werken wij continu aan verbeteringen en vernieuwingen waar dat nodig is en aan het 
behouden van kwaliteit waar dat goed zit. Dat doen we door iedere vier jaar een schoolplan op te 
stellen, jaarlijkse jaarplannen te maken en deze vooral uit te voeren. Het belangrijkst is wel het 
dagelijks onderwijs in de groepen en de school te sturen en aan te passen in de dagelijkse praktijk. 
We verzamelen gegevens en ervaringen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Een van de 
instrumenten om informatie te verzamelen, is het regelmatig houden van tevredenheidspeilingen. 
Binnen ons schoolbestuur is afgesproken dat we iedere drie jaar een uitgebreide peiling houden 
onder de ouders/verzorgers, de kinderen van de groepen 5 t/m8 en de medewerkers. De afgelopen 
jaren hebben we dat gedaan door het uitzetten van een papieren versie. Dit schooljaar gaan we dat 
doen met een digitale versie. Begin volgende week kunt u als ouder/verzorger een e-mail 
verwachten waarmee u kunt inloggen en de tevredenheidspeiling kunt invullen. De peiling is geheel 
anoniem, wij kunnen als school niet zien wie wat heeft ingevuld, we zien wel het totaaloverzicht per 
locatie en per leerjaar. Deze peiling voeren we uit met het programma WMKPO (Werken Met 
Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs). U kunt dus een mail van WMKPO verwachten (dit is geen 
spam).
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen ook een digitale vragenlijst, ook deze is anoniem. De 
leerlingen vullen de peiling op school in via de Chromebooks die we sinds dit schooljaar gebruiken.
Hoe meer ouders/verzorgers deelnemen aan deze tevredenheidspeiling hoe nauwkeuriger en 
betrouwbaarder het onderzoek is en het ons helpt bij ons werk.
De peiling zal vanaf het moment dat we het versturen twee weken openstaan, daarna wordt deze 
automatisch gesloten en kan deze niet meer worden ingevuld.

Erik de Jong



3 December Gastles bureau HALT 
4 December Surprises inleveren  

Surprisemuseum voor ouders  
14.30 – 15.00 uur 

5 December Het GROTE Sinterklaasfeest! 
10 December Kerstbomenspel alle groepen  
14  December Nationale foute Kerst truiendag
19 December Kerststukjes maken 
20 December Middag vrij vanaf 12.00 uur 

Kerstviering 17.30 – 19.00 uur 
21 December Middag vrij vanaf 12.00 uur 
24 December Start Kerstvakantie 
7 Januari Eerste schooldag 2019 



Surprise museum

Ook dit jaar is er weer een tentoonstelling/museum van alle gemaakte surprises. De 
gemaakte kunstwerken van de kinderen zijn op dinsdag 4 december van 14.30 – 15.00 
uur te bezichtigen in de Samenwerkhal.

Herinnering bijdrage continurooster

Heeft u de bijdrage voor het continurooster al overgemaakt?
Ook dit jaar vragen wij weer een bijdrage van €40,- per kind. Van 
deze bijdrage wordt o.a. Het toezicht tijdens de lunchpauze betaald en 
het buitenspeelmateriaal.
U kunt uw bijdrage storten op 

NL94 RABO 0300 0801 82 tnv Obs De Driekleur
o.v.v. De naam en groep van uw kind(eren)

Wilt u dit doen voor 1 december a.s.



Sponsorloop levert € 3215,72 op!!!

Woensdag 21 november heeft onze DaltonRaad een sponsorloop voor het speelplein georganiseerd. Aan het 
eind van de dag was de opbrengst al € 3077,37. Dit is zelfs de afgelopen dagen nog wat opgelopen, waardoor we 
eindbedrag kunnen vaststellen op maar liefst € 3215,72. We zullen dit bedrag gaan investeren in een nieuw 
speeltoestel voor op het schoolplein. Hartelijk dank voor uw bijdrage.



Kerst voor iedereen!

Het grote Sintfeest moet nog komen, maar wij zij ook al bezig de kerstactiviteiten voor te bereiden. 

Het thema van ons kerstfeest is dit jaar: ‘Kerst voor iedereen’. Er zijn kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om zelf speelgoed 
te kopen. Voor deze kinderen willen we speelgoed inzamelen. Het gaat hierbij alleen om speelgoed. Knuffels, boeken en spelletjes
kunnen niet ingeleverd worden. We starten de inzameling op maandag 10 december en gaan hiermee door tot en met dinsdag 18 
december. Op 19 december wordt de hele verzameling opgehaald door de speelgoedbank in Maassluis.



De activiteiten rondom Kerst op een rijtje:

•   Op de eerste plaats willen wij u er nog even aan herinneren dat we op zoek zijn naar glazen potjes. Hier heeft u eerder vanuit 
onze OR een Digiduif over ontvangen. Wilt u als u potjes heeft deze meegeven aan uw kind?

•   Op vrijdag 7 december kunnen wij de hulp van ouders hard gebruiken. Op die dag veranderen we de versieringen in de school 
van Sint naar Kerst. U bent van harte welkom. Om 8.30 uur gaan we hiermee starten.

•   Op vrijdag 14 december gaan we meedoen met de ‘Nationale foute kersttruiendag’. De kinderen kunnen ook in een leuke  
kerstoutfit of juist een hele foute outfit komen. Kortom het wordt de dag van de grappige kerstkleding.

•   Op woensdag 19 december maken we traditiegetrouw allemaal een mooi kerststukje. Wilt u de benodigdheden meegeven? 
De spulletjes zijn: bakje, oase, kaars, groen, versierspulletjes en als dat nodig is een tangetje om het groen te knippen.



• Op donderdag 20 december hebben we van 17.30 tot 19.00 uur ons gezellige kerstdiner met een buffet met smakelijke 
gerechten. Gelijktijdig wordt er op het plein voor de ouders een gezellig samenzijn georganiseerd met een hapje en een 
drankje. Hier volgt nog een brief over met daarin de mogelijkheid u hiervoor op te geven.

• Op vrijdag 21 december gaan de kinderen een kerstbelevingswandeling maken. Deze wandeling start bij school en gaat 
vervolgens door het Oranjepark. De kinderen lopen hierbij in groepjes. Hierbij hebben we ouders nodig die de groepjes 
kinderen kunnen begeleiden. Als u dit leuk vindt, kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

• Op vrijdag 21 december wordt alle kerstversiering weer opgeruimd. Ook dan zijn we weer heel blij met hulp van ouders. Om 
8.30 uur wordt er met het opruimen gestart. U hoeft zich hiervoor niet op te geven. U bent gewoon van harte welkom!



Bewegend leren

Zoals wij u al eerder berichtten zijn wij dit jaar gestart met 
bewegend leren. Dit om het aantal uren stil te zitten te 
verminderen en gebruik te maken van de positieve effecten 
van het bewegen in combinatie met het leren. Tijdens het 
bewegend leren wordt het bewegen als middel ingezet om 
het leerdoel op een leuke en leerzame manier te behalen. 
Behalve de positieve effecten op de gezondheid, zorgt het 
bewegen voor meer aandacht bij het werk, met als gevolg 
een verbetering van verschillende schoolresultaten. De 
hersenactiviteit blijkt ook aanzienlijk toe te nemen wanneer 
er bewogen wordt. Voorbeelden van bewegend leren zijn het 
springen van getallen of tafel reeksen, het rennen op de 
plaats tijdens van letters, het sorteren van klokken in 
estafette.
De methode is als pilot op enkele scholen in Het Westland 
gestart en zo ook op de Driekleur. 



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 3 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.

Schoolfruit

Ook de komende weken is er schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag.


