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Voorwoord

Met het weer zoals het nu is lijkt de zomer alweer lang geleden, 
maar misschien komt het nog wel meer door het feit dat de 
school volop draait en iedereen in en om de school drukdoende 
is om alles goed te laten verlopen en goed onderwijs te bieden.
En dat lukt en daar zijn we ook trots op!!

De Driekleur is weer gegroeid !!

We doen het goed als Driekleur in 
’s-Gravenzande. Onze school telt op dit 
moment 18 kinderen meer dan vorig jaar om 
deze tijd. De grootste groei vond plaats op de 
Daltonlocatie. We zijn blij met deze groei. Het 
betekent wel dat we in sommige groepen op 
dit moment gezien het aantal kinderen geen 
nieuwe kinderen toelaten zoals in groep 
7 Wilhelmina, groep 3 Dalton en groep 6/7 
Dalton en dat we voor deze specifieke 
groepen een wachtlijst hanteren.



De Daltonraad is gestart!

Een nieuw schooljaar betekent een nieuwe Daltonraad. In september 
zijn er in de groepen 5,6,6/7,7 en 8 verkiezingen geweest voor de 
Daltonraad. De kinderen die zich verkiesbaar hadden gesteld hadden 
zich er allemaal voor in gezet. Mooie presentaties met duidelijke 
speerpunten kwamen voorbij. Uiteindelijk zijn er uit iedere groep 2 
kinderen gekozen. Zij zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u 
voorstellen.

Op maandag 7 oktober kwam de Daltonraad voor het eerst bij elkaar. 
Wat hadden we er zin in! Nadat we elkaar verteld hadden waarom 
we in de Daltonraad wilden konden we écht beginnen. Als eerste 
bracht ons de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de Daltonraad 
zichtbaarder wordt in school en ook op het KADO? Er werd 
gebrainstormd en er werden concrete plannen en afspraken 
gemaakt. Nadat we onze Daltonraadmappen klaar hadden gemaakt 
zijn we op de foto gegaan voor bij ons voorstelstukje die wij deze 
week gaan schrijven.

Wij hebben er zin in en we hopen er een mooi Daltonjaar van te 
maken.

Saar, Koen, Nova, Auke, Cas, Jill, Ruben, Mara, Amber, Jay





Kleuterzwemmen op de Driekleur 2019-2020

Nederland is een waterland. Leren zwemmen, watervrij worden is van 
groot belang.
Bijzonder is dat op de Driekleur er ruimte is op woensdagochtend om uw kind 
te laten kleuterzwemmen! De school biedt de mogelijkheid om deze lessen 
te volgen onder schooltijd op basis van de afspraken zoals deze ook gelden
voor de particuliere lessen van het zwembad, maar dan tegen een zeer
gereduceerd tarief.

Wat is dit? Een half uur zwemles in het zwembad vlak bij school voor de 
groepen ½ van de beide locaties.

Tussen 08.30 en 09.00 is de les waarna u uw kind weer op school aflevert.
U schrijft uw kind in voor een schooljaar.

Wat kost dit? De les kost op dit moment slechts € 3,50 per keer. 
(een particuliereles kost ongeveer €10,=)
Waarom is het zo gaaf? De zwemlessen bereiden kinderen voor op het 
diploma en worden gegeven door gekwalificeerde zwem-instructeurs. 
Tijdens de les kunt u vanuit het restaurant kijken en bijpraten met 
de andere ouders. Een keer per maand kunt u vanaf de badrand, in het 
zwembad, van dichtbij meekijken.

Waar is het? Zwembad Maesemunde, vlakbij school (Dalton locatie).

De coördinatie van het kleuterzwemmen ligt bij Herman Broeksma
(hbroeksma@hotmail.com)

mailto:hbroeksma@hotmail.com


Leerkrachten en medicijnen geven aan kinderen

Leerkrachten krijgen regelmatig de vraag van 
ouders/verzorgers of zij willen zorgen dat kinderen op tijd
bepaalde medicijnen krijgen zoals een antibioticakuur, een
zalfje of een pufje. Zo’n vraag wordt vaak even aan de deur
gesteld of via een telefoontje. Leerkrachten willen altijd
graag in het belang van kinderen van alles doen en helpen, 
maar hier ligt wel even een lastig punt. Want op het 
moment dat de leerkracht ja zegt rekent u (terecht) volledig
op de leerkracht dat dit ook zo gebeurt. We hebben om 
fouten en misverstanden te voorkomen een paar simpele
regels waar we van vinden dat een ieder zich hier aan moet
houden.

Leerkrachten mogen in principe geen medicijnen geven
aan kinderen, ook geen paracetamolletje, dit wordt
namelijk gezien als medisch handelen.

Indien het nodig is dat een kind onder schooltijd toch
medicijnen nodig heeft worden er samen met de 
leerkracht, intern begeleider of locatieleider schriftelijk
afspraken gemaakt over wie wat doet en op welk moment 
en of een en ander haalbaar en verantwoord is. Zo kunt u 
bijvoorbeeld zelf als ouder verzorger onder schooltijd altijd
de medicijnen komen toedienen.

Uiteraard is het wel zo dat er in acute situaties direct wordt
gehandeld, bijna iedere leerkracht op de Driekleur is 
namelijk bedrijfshulpverlener.



Rapporten weer inleveren

Voor de zomervakantie hebben wij het rapport aan uw kind meegegeven.
Wij missen nog een aantal rapporten. Wilt u ervoor zorgen dat het rapport 
uiterlijk vrijdag 18 oktober op school is ingeleverd?

Beeldmateriaal

In uw profiel op SocialSchools kunt u eenvoudig aanklikken welk beeldmateriaal (met name foto's) 
van uw kind(eren) wij als school wel/niet mogen publiceren bijvoorbeeld in de schoolgids, de 
nieuwsbrief, facebook e.d.
U hoeft slecht in te loggen in het account van uw kind(eren) en uw wensen aan te klikken. Wij 
verzoeken u vriendelijk dit deze week nog te doen zodat we snel een compleet overzicht hebben. 
Wij houden hier vervolgens rekening mee.

Binnenkomt/afscheid nemen gr 3 t/m 8.

Wij merken dat het 's ochtends in de gangen van de school soms lang onrustig is.
Wij willen u vragen om het afscheid kort te houden en om niet te blijven staan bij de klas, zodat wij om 8.30u kunnen 
starten met de lessen.
Uw kind zelfstandig naar binnen laten gaan is natuurlijk helemaal DALTON!



Dalton-inloopmomenten

In alle groepen bent u als ouders/verzorger van harte welkom op de Daltoninloop. De Daltoninloop is bedoeld om mee 
te kijken naar de taken van uw kind, maar dit jaar zult u ook instructiemomenten kunnen bijwonen. Iedere groep heeft 
twee inloopmomenten in vier verschillende weken door het jaar heen. Alle data vindt u in de locatiegids.
Hieronder leest u de inloopmomenten voor oktober 2019;
6 november Groepen 1-2A, 3, 4, 5 en 7
13 november Groepen 1-2B,1-2C, 6-7, 6 en 8

Schoolfruit

Wij kunnen melden dat we ingeloot zijn voor het schoolfruit!
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. 
Wij ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle 
leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.
Vitamine & Zo. B.V komt wekelijks de levering bij onze school brengen in de periode 
van 11 november 2019 t/m 17 april 2020.



Dinsdag 15 oktober NIO in groep 8

NIO voor groep 8.

A.s dinsdagochtend 15 oktober maken de 
leerlingen van groep 8 de NIO-toets. NIO 
staat voor: Nederlandse Intelligentietest 
voor Onderwijsniveau. Deze toets geeft 
een indicatie van het niveau voor het 
Voortgezet Onderwijs.
Aan de hand van deze toets, ons 
leerlingvolgsysteem en het beeld 
dat de leerkrachten hebben van de 
leerlingen, formuleren wij een advies 
m.b.t. het VO.

Voor de kinderen van groep 8 (en hun 
ouders) is het toch altijd een spannend 
moment.

Wij wensen alle groep 8-ers veel succes!

Schooltuin winterklaar

Afgelopen weken is onze schooltuin 
opgeknapt en winterklaar gemaakt door 
de familie Hoekstra. Zij vonden dit in het 
weekend een waardevol en 
leerzaam moment 
met hun kinderen. Bedankt hiervoor, de 
tuin ziet er weer piekfijn uit! 
De famillie Hoekstra heeft toegezegd dat 
zij de schooltuin in het weekend en de 
vakanties bij gaan houden. 
De onderbouw groepen zullen dit 
schooljaar de schooltuin gaan 
onderhouden in hun weektaak.



Mogelijk staking op 6 november a.s.

Onlangs kregen we bericht dat de gezamenlijke vakbonden 
wederom een landelijke stakingsdag hebben uitgeroepen en 
wel op woensdag 6 november a.s.
Wanneer het kabinet niet met extra geld voor het onderwijs 
komt, gaan leraren en schoolleiders in het primair en 
voortgezet onderwijs op 6 november mogelijk staken. 
Daarmee dreigen de vakbonden. De sectororganisaties PO-
Raad en VO-raad hebben begrip voor de stakingsoproep. Wat 
deze oproep betekent voor onze school, de Driekleur, weet ik 
als directeur nog niet. Vanuit het schoolbestuur wordt 
binnenkort de stakingsbereidheid gepeild en wordt besloten 
of er wel/niet onderwijs wordt verzorgd op 6 november in alle 
groepen of een deel van de school. Van de vorige stakingen 
weet ik dat de bereidheid om het werk neer te leggen toen 
groot was. Evenals bij de vorige stakingen betekent dit dat 
er wanneer er wordt gestaakt op 6 november (hoe vervelend 
en lastig het misschien zal zijn) er geen opvang kan en 
zal zijn van kinderen. Ik houd u op de hoogte.



Beste ouders/verzorgers,

Het schooljaar is alweer een aantal weken geleden begonnen en zo ook het vormingsonderwijs (GVO). Via deze weg wil ik u graag op de hoogte 
houden van wat wij in de lessen behandelen.
We zijn het jaar begonnen met een spel waardoor we onze klasgenootjes beter leerden kennen.
In groep 3/4 hebben we aan de hand van een verhaal over Kikker ontdekt dat we allemaal heel bijzonder zijn, allemaal anders, maar allemaal heel 
bijzonder en uniek. Hierna zijn we alvast begonnen met het thema van de Kinderboekenweek. Het verhaal van Jona wordt hierbij behandeld. We 
spelen het spel ‘Ga je mee, of zeg je “nee”’, waarin we bedenken welke opdrachten we wel en welke we niet uit zouden willen voeren. Ook wordt 
het thema ‘dankbaarheid’ in deze lessenserie behandeld.
In groep 5/6 zijn we ook het jaar met een ‘kennismakingsspel’ begonnen. Hierna hebben we een les rondom dankbaarheid gehad. Iedere les van dit 
schooljaar schrijven we één ding op waar we in de voorafgaande week dankbaar voor zijn geweest. Zo worden we er bewust van dat, zelfs als het 
tegen zit, we nog heel veel hebben om dankbaar voor te zijn. We staan stil bij wat we denken als we naar onszelf kijken en komen erachter hoe een 
ander naar ons kijkt. Tijdens de Kinderboekenweek reizen we mee met Mozes, Majid (10 jarige vluchteling uit Syrië) en Boeddha.

Hartelijke groet, Caroline Ellens-Non GVO-docente



UITNODIGING

Herfst Halloween Verjaardagsfeest
Datum: 30 oktober
Tijd: 8.30 - 12.15

Je mag verkleed komen en voor de pauzehap wordt
gezorgd!


