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Onze Samenwerkkast in de hal



GRATIS Squla

Op vrijdag 15 maart vindt de landelijke onderwijsstaking plaats. Die dag 
verandert Squla in Het Grootste Digitale Klaslokaal van Nederland. Dat betekent 
dat alle leerlingen op 15 maart de hele dag (met hun gebruikersnaam en 
wachtwoord van school) gratis toegang hebben tot Squla! 

Onderwijsstaking 15 maart

Eerder bent u via Social Scools op de hoogte gebracht van het feit dat onze school 
op vrijdag 15 maart gesloten zal zijn. Dit in verband met de landelijke 
onderwijsstaking. Vooralsnog zal hier geen veranderingen in zijn. Wij kunnen die 
dag ook niet voor opvang zorgen. Alleen in zeer dringende of bijzondere situaties 
kunnen we zoeken naar een oplossing, maar dat kan alleen in heel beperkte mate.  
Wij hopen dat u, ondanks dat het mogelijk voor u thuis problemen oplevert, begrip 
heeft voor het feit dat de stakers gebruikmaken van hun stakingsrecht en dat zij dat 
doen in het belang van goed onderwijs voor de kinderen van nu, maar ook voor de 
kinderen die nog gaan komen. 



Inleveren rapporten

Voor de voorjaarsvakantie hebben de kinderen hun rapport mee naar huis 
gekregen en inmiddels hebben ook de voortgangsgesprekken plaatsgevonden. Wij 
ontvangen de rapporten graag uiterlijk vrijdag 22 maart weer terug.

Bijzondere les in groep 8

Maandag 11 maart komt het platform Gehandicapten een les geven in groep 8! De 
kinderen ervaren wat gehandicapt zijn soms zo lastig maakt. Waar loop je 
tegenaan? En wat voor spullen zijn er bedacht voor bepaalde handicaps? Groep 8 
gaat oefenen met het rijden in een rolstoel, het blind zoeken van spullen in de klas 
en ze gebruiken voorwerpen die speciaal gemaakt zijn voor gehandicapten. De 
gastles is erg interessant en interactief! Ieder jaar vinden de kinderen de gastles 
een groot succes!



Korfbaltoernooi

Zoals elk jaar organiseert CKV ONDO weer het
AH Schoolkorfbaltoernooi. Dit jaar valt het toernooi op woensdag 5 juni.  Komende 
week wordt in een aparte brief aandacht besteed aan de inschrijving van dit leuke 
sportevenement. De inschrijving zal 20 maart stoppen.

Er zijn een aantal veranderingen dit jaar.
De grootste verandering zijn de tijden, dat gaat er als volgt uitzien: Het toernooi 
begint voor de groepen 3 & 4 en 7 & 8 om 13:00 uur en eindigt om 15:30 uur. Deze 
teams worden om 12:30 uur verwacht om zich aan te melden. Voor de groepen 5 & 6 
begint het toernooi om 15:30 uur en duurt het tot 18:00 uur. Deze teams worden om 
15:00 uur verwacht om zich aan te melden.
Een andere verandering is dat de teams (ook van groep 7 en 8) uit vier kinderen 
moeten bestaan met minimaal 2 meisjes. Trainingen zijn dit jaar op vrijdag 31 mei.
De groepen 3 & 4 trainen van 17:15 uur tot 18:00 uur, de groepen 5 & 6 trainen van 
18:30 uur tot 19:15 uur en de groepen 7 & 8 trainen van 19:45 uur tot 20:30 uur. 

Voor de teams zoeken we ook coaches. Vindt u het leuk een team te coachen? Ook 
hiervoor kunt u zich de komende week aanmelden en volgt de informatie in de 
aparte nieuwsbrief.



MR NIEUWS

Hallo allemaal,  

Afgelopen 13 februari is er door uw MR vergaderd in de Daltonlocatie. Doel van de vergaderingen is objectief meepraten over, advies 
geven ten aanzien van en instemming verlenen met diverse aspecten die betrekking hebben op het gevoerde beleid binnen OBS De 
Driekleur. Dit gebeurt door een aantal vertegenwoordigers van zowel leraren als ouders. Mocht u als betrokken ouder iets te vragen of aan 
te merken hebben, kunt u natuurlijk altijd een van de leden van de MR aanspreken. Wij wijzen u er ook op dat u zelf agendapunten kunt 
inbrengen en wel via mrdriekleur@stoow.nl 
Uiteraard is er zorg uitgesproken over het ziekteverzuim van diverse leerkrachten tegelijkertijd. Gelukkig is de bezetting door de flexibiliteit 
van de huidige en het werven van nieuwe leerkrachten geborgd en zijn wat dat betreft onze zorgen weggenomen. Wel is dit een punt van 
aandacht en zal de werkdruk nauwlettend in de gaten worden gehouden. 
De upgrade van Digiduif naar Social Schools had wat voeten in de aarde en tijdens de vergadering is aan bod gekomen dat de 
mogelijkheden van dit medium ongekend zijn, maar dat het faciliteren daarvan nog wat verbetering vergt door bijvoorbeeld het toevoegen 
van bepaalde instellingen. 
Op het gebied van huisvesting t.b.v. de Daltonlocatie beweegt er gelukkig het nodige in de directe nabijheid. Er ligt een plan ter 
beoordeling bij de gemeente wat bij goedkeuring zou zorgen voor een vergroting van de beschikbare ruimte, wordt dus vervolgd.
Ook het ouderinitiatief voor het faciliteren van een Dalton/Montessori Havo/VWO is besproken en we roepen enthousiaste groep 7 
leerlingen en ouders binnen de Daltonlocatie op om te reageren en eventueel bereid te zijn plaats te nemen in een lobby. 

Tenslotte komt er weer een plaatsje vrij in de oudergeleding van de MR doordat er een termijn is afgelopen. Ook hiervoor roepen we u op 
te reageren en u eventueel verkiesbaar te stellen door een korte schriftelijke motivatie en uw foto voor 12 april te mailen naar
bovengenoemd mailadres. De volgende vergadering vindt plaats op 16 april in de Wilhelminalocatie.  

Met vriendelijke groet,  
Stefan Ruinard


