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14  Dec. Nationale foute Kersttruiendag
19 Dec. Kerststukjes maken 
20 Dec. Middag vrij vanaf 12.00 uur 

Kerstviering 18.30 – 19.00 uur 
21 Dec. Kerstbelevingswandeling

Middag vrij vanaf 12.00 uur 
24 Dec. Start Kerstvakantie 
7 Jan. Eerste schooldag 2019 

Geen schoolmelk
9-10-11 Jan GGZ-onderzoek groep 7

Schoolfruit op wo-do-vr
10 Jan. Weerbaarheidsles gr. 5, 5/6 en 7 
14 Jan. Upgrade Digiduif Social Scools
15-16-18 Jan. Adviesgesprekken groep 8
16 Jan. 1e spreekuur SKT
21 Jan. Start CITO-periode
22 Jan. Samenwerkdag



Upgrade Digiduif naar Social Schools

Het nieuwe communicatieplatform Social Schools 3.0 zal op maandag 14 januari actief worden. Uw inloggegevens veranderen niet. 
Wel moet u de app van Social Schools 3.0 installeren. Via de volgende link krijgt u daar alle informatie over. 

https://www.socialschools.nl/30-voor-ouders

Ook is daar een informatiepagina met zgn. veel gestelde vragen. 
Let op dat u naar de juiste versie gaat: Social Schools 3.0

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7a0nvGcL&id=5AD540686FB79879722E0BD739A4751CF4D2B4EC&thid=OIP.7a0nvGcLoZdzjwFk7U6JDQHaBi&mediaurl=https://obsvuurvogel-live-a1d788c74afd4940a67c-1590c4f.aldryn-media.com/pictures/obs_vuurvogel/logo-socialschools-1024x212.png.800x800_q85.png&exph=166&expw=800&q=social+schools&simid=607997316947772419&selectedIndex=2


Kerst voor iedereen!

Het thema van ons kerstfeest is dit jaar: ‘Kerst voor 
iedereen’. Er zijn kinderen waarvan de ouders geen geld 

hebben om zelf speelgoed te kopen. 
Voor deze kinderen willen we speelgoed inzamelen. 

Inmiddels wordt er al veel speelgoed ingeleverd in de 
Samenwerkhal. Dat is natuurlijk superfijn!

Knuffels, boeken en spelletjes kunnen overigens
niet ingeleverd worden!

De actie duurt tot en met dinsdag 18 december. 
Op woensdag 19 december wordt de hele verzameling 

opgehaald door de speelgoedbank in Maassluis.



De activiteiten rondom Kerst op een rijtje:

•   Op vrijdag 14 december gaan we meedoen met de 
‘Nationale foute kersttruiendag’. De kinderen mogen 
ook in een leuke  

kerstoutfit of juist een hele foute outfit komen. 
Kortom het wordt de dag van de grappige kerstkleding.

•   Op woensdag 19 december maken we 
traditiegetrouw allemaal een mooi kerststukje. Wilt u de 
benodigdheden meegeven? 

De spulletjes zijn: bakje, oase, kaars, groen, 
versierspulletjes en als dat nodig is een tangetje om het 
groen te knippen.

De kerststukjes gaan na het diner mee naar huis, zodat u 
thuis ook  nog kunt genieten van de prachtige stukjes die 
ieder jaar door de kinderen worden gemaakt.



• Op donderdag 20 december hebben we van 17.30 tot 19.00 uur ons gezellige kerstdiner met een buffet met smakelijke 
gerechten. Gelijktijdig wordt er op het plein voor de ouders een gezellig samenzijn georganiseerd met een hapje en een 
drankje. U heeft hier inmiddels een digiduif met een uitnodiging voor ontvangen.

• Op vrijdag 21 december gaan de kinderen een kerstbelevingswandeling maken. Deze wandeling start bij school en gaat 
vervolgens door het Oranjepark. De kinderen lopen hierbij in groepjes. Kinderen uit de groepen 7 en 8 verzorgen toneelstukjes, 
liedjes en andere voorstellingen tijdens de tocht. Natuurlijk mogen ouders ook een kijkje komen nemen. Voor de begeleiding 
van groepjes kinderen hebben we nog ouders nodig. Als u dit leuk vindt, kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.

• Op vrijdag 21 december wordt alle kerstversiering weer opgeruimd. Ook dan zijn we weer heel blij met hulp van ouders. Om 
8.30 uur wordt er met het opruimen gestart. U hoeft zich hiervoor niet op te geven. U bent gewoon van harte welkom!



Adviesgesprekken groep 8

Op dinsdag 15 januari, woensdag 16 januari en donderdag 18 januari worden de gesprekken over de 
eindadviezen voor groep 8 gehouden. Deze zijn bepalend voor de vorm van voortgezet onderwijs voor 
uw zoon/dochter. 
Het NIO-advies heeft u reeds ontvangen. Een afspraak voor een gesprek kunt u in de week na de 
kerstvakantie maken via Digiduif.
De gesprekken worden altijd liefst gevoerd met beide ouders en uw zoon/dochter.

Kerstkaarten

Aan het einde van het kalenderjaar zien we altijd dat veel kinderen kerstkaarten meenemen voor hun 
klasgenootjes. Super lief natuurlijk, maar er kan ook een keerzijde aan zitten. 
Wij zien nl. dat het voorkomt dat er bij het uitdelen niet voor alle kinderen een kerstkaart is. Dat kan 
een onplezierig gevoel geven bij kinderen die niets krijgen en dat is iets dat wij zeker met de 
kerstgedachte in ons achterhoofd niet willen.

Wij willen u vragen, wanneer uw kind kerstkaarten uitdeelt, dit te laten doen aan ALLE kinderen van 
zijn/haar groep. En anders dit graag buiten de schooltijden verzorgen. 

Als tip: Een kerstkaart voor de gehele groep is natuurlijk ook leuk! Zo wordt iedereen bij de 
kerstgedachte betrokken en de leerkracht kan de kaart ophangen in de klas.



SKT op onze school

Het Sociaal Kernteam Westland, kortweg SKT, wil dat kinderen, jeugdigen 
en volwassenen veilig en gezond kunnen leven. Aan onze school is daarom 
een zorgregisseur van het Sociaal Kernteam Westland verbonden, Ruben 
van ‘t Hooft. Hij neemt mede deel  aan ons Schoolondersteuningsteam 
(SOT-team). De Intern Begeleiders van Obs De Driekleur,  Marianne van 
Helden en Ingrid Zuidgeest,  overleggen indien gewenst met de 
zorgregisseur. De zorgregisseur adviseert bij vragen over kinderen met 
sociaal emotionele problemen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over moeilijk 
samen spelen, driftbuien, negatief gedrag, teruggetrokken gedrag. 
Wanneer school denkt dat het Sociaal Kernteam meerwaarde kan hebben, 
bespreken we dit met u.  Als u zelf vragen hebt dan kunt u die altijd stellen 
bij de intern begeleiders.

Vragen over opvoeden en opgroeien

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien, dan kunt u als ouder contact 
opnemen met het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente 
Westland via telefoonnummer 140174 (tijdens kantooruren).
Zij weten waar u moet zijn en verwijzen u door naar bijvoorbeeld de sociaal 
makelaar of het Sociaal Kernteam Westland.  U kunt ook vrijblijvend 
binnenlopen bij het Buurt Informatiepunt van Vitis Welzijn in uw eigen 
kern. Ook zij kunnen u desgewenst doorverwijzen naar de juiste 
ondersteuning.  



Eén aanspreekpunt voor ouders

Het kan zijn dat er meerdere problemen spelen of professionele (jeugd)hulp 
nodig is. Bijvoorbeeld wanneer het opvoeden moeilijk is, uw kind niet luistert, 
er sprake is van een problematische scheiding, verlies,  schulden of andere 
problemen binnen het gezin. U kunt zich dan aanmelden bij het Sociaal 
Kernteam, een  zorgregisseur maakt dan samen met u een plan om de 
problemen duidelijk te krijgen en aan te pakken. U heeft als gezin één vaste 
zorgregisseur als aanspreekpunt, die samen met u kijkt wat er nodig is. Waar 
nodig wordt ook school hierin betrokken, zodat ieder vanuit zijn eigen 
verantwoordelijkheid en inzicht kan meewerken aan het welzijn van uw kind. 

Inloopspreekuur

Ruben van ‘t Hooft zal namens het Sociaal Kernteam vanaf januari één 
woensdag  per maand op school (locatie Wilhelmina) aanwezig zijn om te 
luisteren, met u mee te denken en te adviseren als uw kind, of u, of jullie als 
gezin zorgen of problemen hebben waar u zelf de oplossing niet meer voor 
ziet. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Kleine vragen zijn wellicht ter plekke te 
beantwoorden en voor grote(re)  vragen kan advies gegeven worden over 
eventuele hulp. 

*Het eerste spreekuur wordt gehouden op woensdag 16 januari van 8.30 –
9.30 uur, in het Okidoki Ouderlokaal van Obs De Driekleur- locatie Wilhelmina.

Ruben van ‘t Hooft

https://app.humanwave.nl/contacts/6023019634360320


MR-nieuws

Hallo allemaal, 

Afgelopen 28 november is er door uw MR vergaderd in de Wilhelminalocatie. 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 

Wegens de nodige onvoorziene afmeldingen was er een wat kleine bezetting dit keer, en er is zodoende wat korter vergaderd dan
gebruikelijk. De agenda liet dit gelukkig toe. 
Wel hebben we een mooi jaarverslag kunnen ondertekenen waarin de resultaten van de school als geheel een positief beeld 
geven.  

Vanuit het bestuur wordt de leden van de MR de mogelijkheid geboden een cursus te volgen waarin onder meer de rechten en 
plichten van een MR worden verduidelijkt. Ook is er in het huishoudelijk reglement een wijziging doorgevoerd waardoor de 
zittingstermijn van de leden van de MR van 2 naar 3 jaar gaat, met als doel een stabielere bezetting en minder verkiezingen. Beide 
zaken zorgen voor een verbetering van de effectiviteit van de raad. 
De volgende vergadering vindt plaats op 12 februari in de Daltonlocatie. 

Met vriendelijke groet, 
Stefan Ruinard



HVO (Humanistische Vorming) nieuws. 

Beste ouders/verzorgers. 
Hierbij een bericht wat we de afgelopen maanden hebben gedaan bij HVO. 

Kennismaken. Wie is die nieuwe juf en wat betekent HVO precies. Middels het programma achterwerk in de kast hebben we elkaar 
beter leren kennen. Ook hebben we kennismakingsformulieren ingevuld. 

We hebben een verhaal gelezen over de soepsteen. Een dorpje heeft geen eten meer en de mensen zien het leven niet meer zitten. 
Door samen te werken kunnen ze zichzelf en elkaar redden en wordt het leven weer fijn. We hebben toneelstukjes gemaakt en een
tekening. 

Socrates wie is dat? En wat is filosoferen? Kun je nadenken over hoe je denkt? Is het mogelijk om jezelf ongelukkig te denken en kan 
je jezelf ook gelukkig denken? Allemaal vragen waar we over hebben gepraat en vooral over hebben nagedacht. Domme vragen 
bestaan die wel? Als we een domme vragen wedstrijd doen blijkt het helemaal niet makkelijk om een slim antwoord op de domste 
vraag te geven. 

We hebben het Sinterklaas pepernoten spel gespeeld en ik heb een verhaal verteld over het feest van het licht. De kinderen hebben 
daarvan een tekening gemaakt. 

Iedere week gaat er een ander kind op de complimentenstoel. Zodoende komen we erachter dat met een aardig woord en een 
beetje tijd we iemand heel blij kunnen maken.

Ik wens U fijne feestdagen en een goed begin van 2019. 
Hedy Bastemeijer.  


