Nieuwsbrief 5
De Driekleur Dalton
16 november 2018
19 nov.
20. nov.
21. nov.
23 nov.
28 nov.
29. nov.

Lootjes trekken groepen 5 t/m 8
Infoavond V.O, groep 8
Daltoninloop 1-2b, 1-2c, 5, 6, 8
Sponsorloop samen met Okidoki
Daltoninloop 1-2b, 1-2c, 5, 6, 8
Schoen zetten op school
Nieuwsbrief 6

Voorleeskampioen
Donderdag 8 november vond in de Samenwerkhal, met diverse groepen als publiek, de
wedstrijd om het voorleeskampioenschap van de school plaats. Jente uit groep 7 werd door
de jury als winnares aangewezen en ontving een prachtige oorkonde. Zij zal onze Daltonlocatie
ook gaan vertegenwoordigen in de strijd met kampioenen van andere scholen om het
Westlandse kampioenschap. Succes Jente!

Gratis schoolfruit EU, snij-ouders gezocht!
Deze week zijn wij gestart met het project Schoolfruit. Vanuit de EU ontvangen wij 20 weken
lang gratis schoolfruit en kunnen we de kinderen dus drie keer per week (woensdagdonderdag-vrijdag) trakteren op een lekker en gezond stuk fruit. Het EUSchoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per
dag te halen.
Op woensdag een appel, donderdag een peer en vrijdag een stukje meloen. Als u dat wenst
kunt u op deze dagen uw kind natuurlijk ook nog een eigen stukje fruit meegeven.
Ook zoeken wij nog ouders die zouden willen helpen met het snijden van het fruit
(komende week op donderdag en vrijdag). Wilt u 's-ochtend even een helpende hand bieden
nadat u uw kind heeft weggebracht naar de klas, dan horen wij dit graag.
Aanmelden kan bij meester Rene

Sponsorloop
Woensdag 21 november wordt er door de DaltonRaad een sponsorloop voor het speelplein georganiseerd. Alle
kinderen hebben sponsorformulieren mee gekregen en we hopen natuurlijk een groot bedrag op te halen. Wilt u
een kijkje komen nemen terwijl de kinderen rondom de school rennen? Hieronder vindt u het schema. De start en
finish zijn bij de ingang van het kleuterplein.
Het ingezamelde geld graag uiterlijk dinsdagmiddag bij de groepsleerkracht inleveren. Zo kunnen wij woensdag
ook het bedrag bekend maken.

Tijd
9.00 uur
9.15 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.50 uur
11.15 uur

DaltonRaad bereidt alles voor!

Groepen
Groep 3 en 4
Peuters Okidoki
Groep 5 en 6
Kleutergroepen
Groep 5-6
Groep 7-8

Godsdienstleerkracht
Mijn naam is Arie van der Plas en ik ga op De Driekleur op dinsdagochtend godsdienstig
vormingsonderwijs (GVO) geven, als vervanging voor het zwangerschapsverlof van Caroline. Ik heb
hier heel veel zin in!
Ik ben 24 jaar oud en ben protestant christelijk.
In 2015 ben ik afgestuurd als leerkracht basisonderwijs en heb een aantal jaren lesgegeven. Nu
ben ik na de zomervakantie begonnen met dit vak op verschillende scholen in deze regio.
Omdat ik godsdienst erg interessant vind en ik hier graag meer over wil leren ben ik dit jaar ook
begonnen aan de studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
U kunt mij altijd benaderen met vragen of voor informatie. Ook mag u altijd een kijkje bij mij in de
les komen nemen.
In de nieuwsbrief zal ik enkele keren per jaar iets vertellen over wat wij in de GVO-lessen doen.
Ik hoop er met de leerlingen die GVO volgen een leuk en leerzaam jaar van te maken!
Met hartelijke groet,
Arie van der Plas

Voorlichtingsavond VO
Op dinsdag 20 november is er
een voorlichtingsavond voor de ouders met
een kind in groep 8. Op deze avond geeft een aantal
scholen voor VoortgezetOnderwijs informatie over
hoe het op die school gaat. De bijeenkomst vindt
plaats op locatie Wilhelmina.

Sinterklaas
Morgen komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Een gezellige en
leuke periode breekt aan. Natuurlijk zal er ook dit jaar op school
weer het een en ander gaan gebeuren. De Sinterklaascommissie
heeft weer een superleuk verhaal in petto! Hieronder wat data om in
uw agenda te schririjven.
• Vrijdag 16 november: Lootjes laten zien in de klas.
• Zaterdag 17 november: landelijke intocht sinterklaas
• Maandag 19 november: lootjes inleveren en trekken
• Maandag 19 november: start Sinterklaasverhaal op school
• Woensdag 28 november: schoen zetten
• Dinsdag 4 december : 5 t/m 8 surprises inleveren grote hal
• Dinsdag 4 december: tentoonstelling surprises mogelijkheid voor
ouders om van 14.30 uur tot 15.00 uur te komen kijken.
• Woensdag 5 december: het grote Sinterklaas feest!

Bijdrage continurooster
Ook dit jaar vragen wij weer een bijdrage van €40,- per kind voor het zgn.
Continurooster. Van deze bijdrage wordt o.a. Het toezicht tijdens de lunchpauze betaald en
het buitenspeelmateriaal.
U kunt uw bijdrage storten op

NL39 RABO 0300 0801 82 tnv Obs De Driekleur
o.v.v. De naam en groep van uw kind(eren)
Wilt u dit doen voor 1 december a.s.

Parkeren rondom de school
Helaas zien wij toch weer dat steeds meer ouders hun auto parkeren op onveilige plekken
rond de school. Wij willen u vragen dit niet te doen. Een tekort aan parkeerplaatsen mag
NOOIT ten koste gaan van de veiligheid van de kinderen. Er staan nu regelmatig auto's op
het bruggetje, dubbel geparkeerd, in de bocht en zelfs in het gra, terwijl er op het
naastgelegen parkeerterrein Eikenplein nog plekken vrij zijn.

Uitnodiging
Opvoeden in een wereld met social media, games en telefoons!
• 21 november 2018, van 19:30 tot 21:30 | Bibliotheek
Naaldwijk

• Kosten: gratis, wel even aanmelden:
www.bibliotheekwestland.nl/actueel/agenda/opvoeden-in-eenwereld-met-social-media--games-en-telefoons• Een informatieavond over het omgaan met gamen, social
media- en telefoongebruik van uw kind. Over veiligheid, sexting
en risicodoelgroepen. Welke regels stel je? Een avond vol tips en
tricks!
• De avond wordt verzorgd door Brijder Jeugd Preventie i.s.m.
Doel Preventie.

