
Nieuwsbrief 18
De Driekleur Daltonlocatie

11 juli 2019

15 juli Afscheidsmusical opa's en oma's van 
groep 8 kinderen

16 juli Afscheidsmusical groep 8
17 juli Afscheidsreceptie juf Wieka/meester Bob
18 juli Afscheidsreceptie meester René

Wisselmiddag
19 juli Laatste schooldag, school uit om 12.00 uur



Hulp gevraagd

Welke ouder wil en kan ons volgende week vrijdagmiddag (direct na 
schooltijd) even een uurtje helpen met een interne verhuizing van tafels 
en stoelen richting het speellokaal? We zetten daar dan het diverse 
meubilair uit de groepen 5-6, 6 en 7 klaar voor de verhuizing richting het 
KADO. Wilt u ons helpen? Dat zou echt heel fijn zijn!
U kunt zich volgende week vrijdagmiddag melden bij meester René.

Squla in de vakantie

Nog heel even en dan zit het schooljaar erop! Het is belangrijk dat het 
(lees)ontwikkeling van kinderen niet stil staat. Uit onderzoek van 
Squla is namelijk gebleken dat veel kinderen na de zomervakantie last 
hebben van een zomerdip, oftewel een terugval in het kennisniveau. 
Een kwartier per week oefenen met Squla helpt om hun kennis op 
peil te houden. Deze zomervakantie kunnen kinderen een maand lang
op squla.

http://e.customeriomail.com/e/c/eyJlbWFpbF9pZCI6IlJJZmlBZ01BQVd1M2ZsOUJreUFzYVVTMU5kOHlEdz09IiwiaHJlZiI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnNxdWxhLm5sL3pvbWVyZGlwP3V0bV9zb3VyY2U9Y3VzdG9tZXJpb1x1MDAyNnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWxcdTAwMjZ1dG1fY2FtcGFpZ249dGVhY2hlcmp1bGkiLCJsaW5rX2lkIjo3MzgyODU1NiwicG9zaXRpb24iOjF9/661b41fca6293837929425d9ae8cdddb317840d181d8b787d117a498b480b12f


Afscheidsreceptie meester René,
donderdag 18 juli, 14.30 uur – 16.00 uur

U heeft het al gelezen en wellicht gehoord. Onze locatieleider, 
meester René, zal de Driekleur gaan verlaten en per komend 
schooljaar een nieuwe uitdaging aangaan als onderwijsadviseur bij 
het HCO. Natuurlijk heeft u de mogelijkheid om hem persoonlijk nog 
even 'gedag zeggen' en succes wensen. Dit kan donderdag 18 juli, 
direct na schooltijd, in de grote hal van de school.

''Af en toe moet je je leven
houden om te zien wat er nog meer in zit''

nevobetsredno



Welke groep in welk lokaal?

Komend jaar zullen we, zoals het er nu uitziet, met drie groepen starten in onze locatie het KADO. Dit zijn de 
groepen 6, 6-7 en 7. De ingang voor deze groepen zal via de achterzijde van het KADO zijn.
Groep 1-2C, welke het afgelopen jaar in het speellokaal heeft gezeten, zal (terug) verhuizen naar het huidige 
groep 3 lokaal. Dit betekent dat het speellokaal weer vrijkomt voor de bewegingslessen van de kleutergroepen.
Hieronder een overzicht waar te zien is in welk lokaal welke groep het komende schooljaar zal zitten. Bij de 
groepen in de linkerkolom wordt uit gegaan van de groepen van komend schooljaar!

Groep 2019-2020 Komt in lokaal van onze huidige

1-2A 1-2A

1-2B 1-2B

1-2C 3

3 5-6

4 4

5 6

6 KADO

6-7 KADO

7 KADO

8 7



AFSCHEIDSRECEPTIE

In een eerdere nieuwsbrief heeft u het al kunnen lezen. Meester Bob 
en juf Wieka gaan met pensioen. Natuurlijk laten wij dit deze
Driekleurkanjersniet zo maar vertrekken. U bent welkom op de 
afscheidsreceptie: woensdag 17 juli, 15.30 uur – 17.00 uur.

Fietsen in het fietsenrek

Helaas blijkt dat fietsen die bij de naastgelegen Westlandhal worden 
neergezet nog wel eens worden vernield. Erg vervelend natuurlijk!
Wilt u uw kind erop wijzen dat zij hun fiets in de daarvoor bestemde 
fietsenrekken achter de school plaatsen. Hier hebben wij er vanuit de 
lokalen ook wat meer zicht op en is er minder kans op gedoe. 



Westlands Mooiste ’s-Gravenzande
28 SEPTEMBER 2019

20e RIJK ZWAAN JEUGDLOOP

Inschrijven kan vanaf 12:00 uur aan de inschrijfbalie
Men kan inschrijven tot 13.30 op het Marktplein.

Het inschrijfgeld is € 1,50 per persoon.

Let op we starten aansluitend dus wees op tijd
Er wordt hardgelopen in verschillende leeftijdsgroepen:

13.30 uur 500 meter 4 en 5 jarigen
aansluitend 500 meter 6 en 7 jarigen
aansluitend 500 meter 8 en 9 jarigen

aansluitend 1000 meter 10 - 12 jarigen

In elke leeftijdsgroep zijn er prijzen voor de eerste 3 jongens en voor de eerste 3 meisjes.

De prijsuitreiking is om ca 14.10 uur.

Iedere deelnemer wordt direct na de finish beloond met een medaille en een waardebon voor een ijsje van 
Cafetaria De Parel.

Naam …………………………………………………………………………………………….……..
Leeftijd …..… jaar Jongen / Meisje
Adres …………………………………………………………………………………………………...
Woonplaats………………………………………………………………………………….……….




