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4 Oktober Nieuwsbrief 4
22 t/m 26 Oktober Herfstvakantie
29 Oktober Studiedag team; leerlingen zijn vrij
30 Oktober Weer naar school, geen schoolmelk

Verkeersweek (zie deze nieuwsbrief)
2 November Einde actie groep 5-6 Sulawesi
14 + 16 November Daltoninloop 1-2A, 3, 4, 5 en 7 
15 November Nieuwsbrief 5
21 en 23 November Daltoninloop 1-2B, 1-2C, 5-6, 6 en 8



Onderwijsassistente

Na de herfstvakantie zal er een nieuw gezicht in de school te zien zijn. Haar naam is Adriënne de 
Groot en zij zal, drie ochtenden per week,  in de rol als onderwijsassistente taken gaan uitvoeren 
binnen de school. Adriënne zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 

Adriënne start op 1 november a.s. en heeft een ruime ervaring in het werk bij kinderopvang en op 
scholen (o.a. BSO en tussenschoolse opvang en de organisatie van diverse activiteiten) Wij zijn dan 
ook erg blij dat Adrienne ons team komt versterken en wensen haar nu alvast een fijne tijd op onze 
school.



Actie Sulawesi

We zien allemaal de verschrikkelijke beelden van de gevolgen van de ramp in Sulawesi. Ook de kinderen 
ontgaat dit niet. De kinderen uit groep 5-6 zijn een flessenactie gestart en zullen de opbrengst van het 
statiegeld doneren aan de slachtoffers van deze ramp. Wat een mooie actie Ook de week na de 
herfstvakantie zal de actie nog tot vrijdag 2 november doorgaan. Daarnaast staan er op diverse plekken in de 
school kleine doosjes waarin een bijdrage kan worden gedoneerd. Helpt u ook mee? Statiegeldflessen 
kunnen (dus t/m de week na de herfstvakantie) worden ingeleverd in groep 5-6.

Ouderraad

In de vorige nieuwsbrief heeft de OR een oproep gedaan voor nieuwe ouder(s) in de ouderraad. We hebben 
een aantal aanmeldingen binnen. Hartstikke fijn!
Na de herfstvakantie zullen deze mensen worden benaderd door onze ouderraad.

Aanvang school

Iedere ochtend gaat de deur bij de kleuters om 8.20 uur open en de andere deuren gaan om 8.25 uur open. 
De lessen starten om 8.30 uur. Helaas zijn er toch regelmatig kinderen te laat. Het is voor ons lastig om de 
kinderen hier op te wijzen. Dit is een verantwoordelijkheid die ook bij de ouders ligt. Wij willen u vragen her 
op te letten. Het is voor de groep vervelend om de les te onderbreken door een laatkomer, maar vooral voor 
het kind zelf!



Kinderboekenmarkt

De opkomst bij de Kinderboekenmarkt was groot. Er werd voor bijna € 800,- aan kinderboeken verkocht. 
Super!  Van een deel van de opbrengst mogen wij een aantal boeken bestellen om onze eigen 
schoolbibliotheek aan te vullen.

Verkeerslessen

Na de herfstvakantie houden wij weer een verkeersweek.  Naast de theoretische lessen worden er dan ook 
praktische verkeerslessen gegeven.
In de groepen 1-2 wordt op vrijdag 2 november ‘het oversteken’ centraal gesteld.  

In de andere groepen 3 t/m 8 staat o.a. het onderdeel fietsvaardigheid op het menu. Hiervoor moeten de 
kinderen met de fiets op school komen. Wanneer wordt dit voor welke groep verwacht?

De kinderen van groepen 3 en 4 moeten op vrijdag 2 november op de fiets naar school komen.
De kinderen van de groepen 5, 5-6 en 6 moeten op woensdag 31 oktober op de fiets naar school komen.
De kinderen van groep 7 en 8  moeten op dinsdag 30 oktober op de fiets naar school komen.



Voorstellen stagemeester,

Ik ben meester H-j. 
Tot en met februari 2019 loop ik stage in groep 1/2c. Ik ben 2ejaars student deeltijd pabo aan de Haagse 
hogeschool.
Tot voor kort heb ik gewerkt als manager bij de Gamma, maar ik heb altijd al geweten dat mijn hart ligt in het 
onderwijs! Vandaar dat ik alsnog de studie heb opgepakt om straks dit mooie beroep uit te mogen voeren.

In mijn vrije tijd speel ik graag een spelletje op de playstation of stap ik op de fiets met een lekker muziekje in 
mijn oren. Daarnaast doe ik aan Krav maga (zelfverdedigingssport) en spelen/kroelen met Mojo en Grey onze 
poes en kat. Met ons bedoel ik mijn vriendin Naomi en mijzelf. Ik woon al wat jaartjes samen met Naomi en 
sinds januari 2018 hebben we ons eerste koophuis gekocht in 's-Gravenzande. 

Ik heb er heel veel zin in om aan de slag te gaan en te zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving voor 
de leerlingen op de Driekleur. Zodat zij zichzelf kunnen ontwikkelen en ervoor kunnen zorgen dat alle 
potentie die ze in zich hebben tot ontplooiing kan komen in hun verdere leven! 

Fijne vakantie alvast!
Gr. H-j

Ouderhulplijst

Enige tijd geleden heeft u van de Ouderraad een ouderhulpbrief ontvangen. Vele ouders hebben hun hulp 
aangeboden bij verschillende activiteiten. Ontzettend fijn! De school of Leonie Smoor (Ouderraad en moeder 
van Fenne uit groep 4)  zal u benaderen op de momenten wanneer er hulp gewenst is.  Wij willen u in ieder 
geval alvast hartelijk danken voor uw respons.

Groet,
De Ouderraad



Daltoninloop

In november staan de laatste Daltoninloop momenten van dit kalenderjaar op de agenda.  

14 en 16 november: Groepen 1-2A, 3, 4, 5 en 7
21 en 23 november: Groepen 1-2B, 1-2C, 5-6, 6 en 8

Bedankt voor uw inzet/bakkunsten

Wat een geweldige dag hebben we op school gehad. Samen met de kinderen werd de Dag van de Leraar 
een gezellige en feestelijke dag. Wij willen alle kinderen en ouders bedanken voor de medewerking. 
De pannenkoeken waren verrukkelijk! 
BEDANKT!

Studiedag 29 oktober, kinderen vrij.

Op maandag 29 oktober is er een studiedag voor het team. De kinderen zijn dan vrij.
Deze studiedag gaat het team aan de slag met ‘doelstellingen in de groep’ en ‘ICT’.



Fijne 
herfstvakantie


