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15 febr. Open dag nieuwe ouders 9.00 – 12.00 uur
Peutervoorstellingen 9.30 en 11.00 uur

Groepen 3 en 4 naar Villa Zebra, Rotterdam
Daltoninloop groepen 1-2A, 4, 5, 7  
rapport voor groep 2 t/m 8

19 febr. Groepen 5, 5-6 en 6 naar Villa Zebra, Rotterdam
18-19-20-21 febr. Voortgangsgesprekken
20 febr. Daltoninloop groepen 1-2B, 5/6, 6, 8 

Bezoek groep 8, schoolconcert ISW Gasthuislaan
21 febr. Daltoninloop groepen 1-2B, 1-2C, 5/6, 6, 8
22 febr. Daltoninloop groep 1-2C

25 febr. Start voorjaarsvakantie 
6 maart Luizencontrole 
7 maart Nieuwsbrief 11
8 maart Studiedag, kinderen vrij
11 maart Gastles gehandicaptenplatform, groep 8



VRIJDAG 15 FEBRUARI, Peutervoorstelling en OPEN DAG

Op het voorblad van deze nieuwsbrief vindt u de flyer van de open dag . Voor de daltonlocatie is deze op vrijdag 15 februari. Deze 
ochtend kunnen ouders met hun peuter de voorstelling Politie en boef komen bekijken. Zij kunnen deze voorstelling bijwonen in onze 
grote hal om 9.30 uur of om 11.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. De peutervoorstelling is ieder jaar een groot succes en brengt 
de lach op het gezicht van vele peutertjes. 
Kent u ouders met een peuter in de leeftijd van 2,5 en 4 jaar? Wilt u hen dan wijzen op deze voorstelling?
De voorstelling is ook te bezoeken tijdens de open dag van locatie Wilhelmina. Deze open dag is op donderdag 14 februari. 
De peutervoorstellingen op locatie Wilhelmina zijn op 14 februari om 9.30 en 11.00 uur.

Agent en boef!



Ontruimingsoefening

Twee keer per jaar houden wij een ontruimingsoefening. Dit om ervoor te zorgen dat 
iedereen weet wat te doen en hoe te reageren op het moment dat een echte 
ontruiming nodig is.
Alle leerkrachten op de Driekleur zijn BHV/gecertificeerd. De ontruiming van ons 
gebouw verliep zowel bij de peuters als de groepen voorspoedig. Binnen 1.45 min. was 
het hele gebouw ontruimd en waren alle kinderen buiten geteld. 
Binnenkort zullen we een aparte ontruimingsoefening houden voor Spinel 19, het 
gebouwtje waar groep 5 zit.

Ouderhulp gevraagd bij het snijden van schoolfruit

Wat genieten de kinderen van het schoolfruit. Zo staan er volgende week 
sinaasappelen, peren en meloenen op het menu. Het wordt goed gegeten en dat is 
fijn. Op woensdag, donderdag en vrijdagochtend is een aantal ouders altijd druk bezig 
met het snijden van fruit. Om deze mensen te ontlasten willen wij vragen of er 
ouders zijn die ook zouden kunnen helpen.
U kunt zich dan om 8.30 uur in de keuken melden. Alvast hartelijk dank!



Inloopspreekuur SKT. 

Ruben van ‘t Hooft zal namens het Sociaal Kernteam  op woensdag 20 februari a.s. van 
8.30 – 9.30 uur een inloopspreekuur houden. 

U kunt vrijblijvende binnenlopen als u vragen heeft m.b.t tot de opvoeding, of als u zelf 
of jullie als gezin zorgen of problemen hebben waar u zelf de oplossing niet meer voor 
ziet. Kleine vragen zijn wellicht ter plekke te beantwoorden en voor grote(re) vragen 
kan advies gegeven worden over eventuele hulp. 

*Het spreekuur wordt gehouden in het Okidoki Ouderlokaal van Obs De Driekleur-
locatie Wilhelmina. 

Schoolconcert ISW voor groep 7 en 8

Op woensdag 20 februari gaan de groepen 7 en 8 ’s morgens naar het ISW 
Gasthuislaan. De leerlingen van het ISW hebben in de afgelopen weken flink geoefend 
om een spectaculair schoolconcert te kunnen presenteren.



Executieve functies

Afgelopen week hebben de leerkrachten van onze 
school samen met Daltonschool Naaldwijk en de 
medewerkers van Okidoki een interessante 
studieavond gehad over executieve functies. 

Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het 
zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om 
activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze 
zien als een 'dirigent'. Ze helpen bij alle soorten 
taken. 
De executieve functies regelen bijvoorbeeld het 
starten met een taak en het richten en vasthouden 
van de aandacht. Zonder deze functies is goed 
georganiseerd gedrag niet mogelijk.

Dit onderwerp is zeker ook interessant voor u als 
ouder. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een bijlage 
met meer informatie over dit onderwerp.


