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21 jan. Start CITO-periode
22 jan. Samenwerkdag 
25 jan. Bezoek Floracollege, groep 8
28 jan. Weerbaarheidsles gr. 5 en 5/6 
31 jan.  Nieuwsbrief 8  

5 feb. Museumpleinbus, groep 7
8 feb. Einde CITO-periode 

10 feb . Start intekenen in Socialschools voor 
Voortgangsgesprekken n.a.v. rapport

12 feb. Schaatsen Uithof, groep 7&8 
15 feb. Rapport mee



Speeltoestel schoolplein

Afgelopen november hebben de kinderen 
met de sponsorloop veel geld opgehaald. 
Het bedrag van ruim € 3200,- zal door 
onze Ouderraad zelfs worden aangevuld 
tot € 4000,-. Superfijn! 

Met het bedrag vanuit de school (dit is 
begroot) en een mooie bijdrage van 
Okidoki hebben we genoeg financiën om 
een speeltoestel aan te schaffen. We zijn 
eerder al aan de slag gegaan met 
verschillende leveranciers van toestellen.
Er zijn drie toestellen uitgekozen om ons 
schoolplein te verfraaien. 
In de entreehal van de kleuters zijn deze 
te bewonderen. De kinderen uit de 
groepen 1-2, peuterspeelzaal en van de 
BSO zullen hun stem mogen uitbrengen. 
Het streven is om het nieuwe speeltoestel 
in het voorjaar op ons schoolplein te 
hebben staan!



Wat een plassen!

U zult het vast wel hebben gezien. Bij flinke regenval staat ons pannaveld regelmatig 
onder water.  Dat is natuurlijk een vervelende situatie. Omdat de put op ons schoolplein 
niet verstopt blijkt te zijn, zal het verderop in de riolering een verstopping zitten. De 
gemeente is er mee bezig en we hopen snel weer lekker te kunnen voetballen.

Samenwerkdag

Dinsdag 22 januari houden wij een samenwerkdag.
Er zal deze dag extra aandacht aan de kernwaarde samenwerken worden besteed. Leuk 
te vermelden is dat zelfs de leerling raden van de beide locaties. De samenwerking zullen 
zoeken en samen een vergadering op de agenda hebben staan.

Verantwoordelijk voor de omgeving

Iedere vrijdagmiddag is er een groep aan de beurt om samen met meester Leen 
zwerfafval te ruimen in de omgeving van de school. Het is verbazingwekkend wat de 
kinderen hier allemaal uit bosjes en van de straat halen. De kinderen zijn het er in ieder 
geval over eens: Zo ga je niet om met de omgeving/natuur!



Open huis 

Ouders/verzorgers die een schoolkeuze gaan maken kunnen op De Driekleur gedurende het gehele schooljaar 
terecht voor informatie en een rondleiding. Aanmelden of inschrijven kan ook gedurende het gehele schooljaar.  
Wij vinden dit een prettige en open wijze waarop ouders, verzorgers kennis kunnen maken met de school. 
Wij willen de school tonen zoals deze is, dus volop in bedrijf. Betere open dagen bestaan dus eigenlijk niet, vinden 
wij. Toch organiseren wij, net als alle andere basisscholen in ’s-Gravenzande, open dagen voor ouders/verzorgers 
die een basisschool zoeken voor hun kind. 
In de locatiegids staat vermeld dat de open dag in januari zal vallen. Dit zijn andere data geworden.
De open dagen zijn op 14 februari (locatie Wilhelmina) en 15 februari (Daltonlocatie). Wij combineren de open 
dag met een de leuke peuter- kleutervoorstelling Agent en Boef.

Kent u ouders van peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar?
Het zou fijn zijn wanneer u hen op onze open dag wilt wijzen.





Peuter- en kleutervoorstellingen ‘Politie en boef’

Ook dit schooljaar zijn er weer de inmiddels traditionele peuter- en kleutervoorstellingen. Ouders/verzorgers van 
peuters van +/- 2,5 jaar tot 4 jaar zijn van harte uitgenodigd om naar deze voorstellingen te komen kijken samen met 
hun peuter. Opa’s, oma’s of bijvoorbeeld de oppas zijn ook van harte welkom om met een peuter te komen. Samen 
met de jongste kinderen van onze school gaan zij dan genieten van de muzikale theatervoorstelling “Politie en boef”. 
Deze voorstelling wordt verzorgd door “De Toren van Geluid”.  
Heeft u een peuter thuis of kent u andere ouders met één of meer peuters geef deze uitnodiging dan door en kom 
samen naar deze leuke en gratis voorstelling. 

Data en tijden voorstellingen:

Daltonlocatie
Vrijdag 15 febr. 
9.30 en 11.00 uur

Locatie Wilhelmina
Donderdag 14 febr. 
9.30 en 11.00 uur



Schaatsen op de Uithof voor groep 7 en 8 

Ieder jaar gaan de kinderen uit groep 7 en 8 van beide locaties op 
kosten van de ouderraden schaatsen op de Uithof in Den Haag. We 
zullen gaan schaatsen op: dinsdag 12 februari a.s. Om 10.30 uur 
vertrekken we per bus naar de Uithof. Voor de bus vragen wij een 
bijdrage van €4,00 

Bij de Uithof is er een mogelijkheid om schaatsen te huren. De kosten 
zijn voor:. hockey-, kunstschaatsen en combinoren € 3.25 Als uw kind 
daarvan gebruik wil maken moet hij/zij dit uiterlijk maandag 4 februari 
aan de groepsleerkracht opgeven. Daarbij moet de schoenmaat worden 
vermeld en het bedrag contant en gepast worden betaald  

We schaatsen van 11.00 uur tot ongeveer 13.45 uur. We gaan dan weer 
met de bus naar ’s-Gravenzande en zijn rond 14.30 uur bij school terug. 
Het dragen van handschoenen is om veiligheidsredenen verplicht. 
Zonder handschoenen mag uw kind het ijs niet op!



Groep 7 naar het Stedelijk Museum 

Op dinsdag 5 februari gaat groep 7 naar Amsterdam voor een bezoek aan het 
Stedelijk Museum.  We gaan hier per bus naar toe. De kinderen zijn gewoon om 
08:30 u. op school. De bus vertrekt kort daarna van school. De les zelf duurt van 
10:30 u. tot 12:00 u.. Om 12:15 u. vertrekt de bus weer vanuit Amsterdam 
richting school waar deze rond 13:45 u. zal aankomen. De schooldag duurt dan 
gewoon tot 14.30 u. 

Op de terugweg zullen we in de bus ons lunchpakketje verorberen.  
De tassen en jassen kunnen tijdens de les niet in de bus blijven en moeten door 
de kinderen worden meegenomen naar het museum.

Ouderavond Timemanagement 

Als aparte bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u opnieuw de uitnodiging voor 
de workshopavond voor ouders over timemanagement in gezinnen.


