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Voorwoord

Wanneer ik dit schrijf zitten we alweer over de helft van de tweede schoolweek en durf ik te zeggen dat we goed zijn begonnen. Natuurlijk niet alles loopt 
allemaal direct 100 %, maar er moet natuurlijk wel wat te verbeteren overblijven, anders wordt het ook heel saai. Goed beginnen betekent voor veel scholen 
in het land al dat ze blij zijn dat alle groepen zijn bezet met leerkrachten en dat er geen vacatures meer zijn. Wij zijn éénvan die scholen die in deze tijd van 
tekorten aan leerkrachten kan zeggen, we hebben geen vacatures en alle groepen zijn voorzien van leerkrachten. Voor de zomervakantie zijn drie medewerkers 
met pensioen gegaan en hebben twee medewerkers een baan buiten het primair onderwijs gevonden om een andere stap te zetten inhun loopbaan. En alle 
plekken zijn gevuld en iedereen is met veel enthousiasme en energie gestart. Fijn was ook dat de verbouwing en de verhuizing bij de Daltonlocatie op tijd klaar 
was en er drie groepen van onze school konden starten in 't KA DO, dat staat voor het samen gebruikmaken van het gebouw aan Spinel 2 door drie organisaties 
(Kameleon, Driekleur Okidoki). De contacten verliepen bij de voorbereidingen uitstekend en voortvarend, tijdens de verbouwingwisten we elkaar goed te 
vinden en ook nu we er met elkaar gebruik van maken verloopt het contact voortvarend en professioneel. Binnen het team zijn een paar “nieuwe” gezichten. 
Maaike van der Beek die vorig jaar inviel in groep 3 op de Daltonlocatie en Petra Baas die inviel op de locatie Wilhelmina zijn nu vaste leden van het team 
geworden. Beiden werken op de Daltonlocatie. Rick van Dongen is na een paar jaar afwezigheid (heeft gewerkt in Den Haag) weerteruggekeerd op de 
Driekleur. Anniek de Wilde was vorig jaar een vierde-jaars PABO student en deed haar eindstage op de Driekleur dalton bij de kleuters, ook zij is nu toegevoegd 
aan het team van de Driekleur. Echt helemaal nieuw in het team is Dominique Mars. Dominique is een zogenaamde zij-instromer, zij heeft 
een afgeronde universitaire opleiding, maar heeft ontdekt dat haar hart toch ligt bij het onderwijs en gaat nu al werkend in school ook versneld de PABO doen. 
Het zij-instroomtraject is werken en leren tegelijk voor mensen met een afgeronde HBO of universitaire opleiding. Verder moet een zij-instromer o.a. aan de 
eisen van een assessment voldoen (in de praktijk aantonen over voldoende vaardigheden te beschikken om voor de klas te kunnen). Aangezien Dominique 
vorig schooljaar al een flink aantal weken had meegedraaid bij ons op school en zelf veel initiatief heeft getoond voldeed zij goed aan alle gestelde eisen. Wij 
zijn blij met haar komt. De stichting openbaar onderwijs Westland heeft ervoor gekozen om ervaring op te doen met dit traject door bij ons op school 
Dominique boven de sterkte te laten starten. Een zij-instromer mag namelijk ook direct voor een groep worden geplaatst. Het voordeel bij ons van boven de 
sterkte starten is dat zij kan wennen, leren en werken en dat wij extra handen in de school hebben. Dominique staat de komende tijd in groep 7 op de 
daltonlocatie drie dagen per week naast de groepsleerkracht Kitty de Groot en staat op vrijdag zelf voor groep 7.We heten hen van harte welkom en wensen 
hen veel succes en plezier op onze school.



Nieuw is ook de samenstelling van de schoolleiding. We zijn als managementteam in aantal namelijk gekrompen, maar werken op volle sterkte. Marianne 
van Helden en Ingrid Zuidgeest die beiden al intern begeleider waren op de locatie Wilhelmina (Marianne) en de Daltonlocatie (Ingrid), zijn daarbij nu ook 
locatieleider. Zij hebben de dagelijkse leiding over hun locatie en samen met mij als directeur vormen we de schoolleiding (het managementteam). 
Marianne is vier dagen per week ambulant (zij is in principe iedere maandag vrij en van dinsdag tot en met vrijdag op de locatie Wilhelmina) en Ingrid is 
fulltime ambulant en werkzaam op de daltonlocatie. Frank van Adrichem en René Kops hebben hun locaties keurig achter gelaten en overgedragen aan 
beide dames, maar we lopen al werkende tegen voor ons nieuwigheidjes aan en dingen die Frank en René altijd regelden die we nu zelf moeten oplossen. 
Dat is leuk, dat is wennen en dat doen we graag. Een mooi voorbeeld is de organisatie van de schoolreizen. Dit lag klaar, afspraken waren gemaakt en data 
gecommuniceerd in de locatiegidsen, maar dan komen er altijd kleine maar hinderlijke kinkjes in de spreekwoordelijke kabel die opgelost moeten worden. 
Die worden opgepakt, maar dat heeft ook gezorgd dat we niet direct alles compleet al in de eerste week hebben kunnen communiceren en u nu pas meer 
informatie over de schoolreizen ontvangt. Wij zullen ongetwijfeld lopende dit schooljaar vaker tegen dingen aanlopen die vorig jaar nog “vanzelf” gingen. 
Wij hopen dat u daar begrip voor heeft en dat u het vertrouwen heeft dat we zaken snel en goed willen oplossen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben 
of tegen zaken aanlopen, klop gerust bij ons aan.

Erik De Jong



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;

3 oktober Groepen 1-2A, 3, 4, 5 en 7

4 oktober Groepen 1-2B,1-2C, 6-7, 6 en 8

Informatieavond

Op woensdagavond 18 september houden wij de jaarlijkse informatieavond. De groepsleerkrachten 
staan dan weer klaar om u zo goed mogelijk te informeren over alles wat er van belang is in het 
schooljaar 2019-2020 van uw kind.
Hieronder treft u de aanvangstijden:

19.00 uur tot 20.00 uur Groepen 1 t/m 4
20.15 uur tot 21.15 uur Groepen 5 t/m 8

Ook al zit uw zoon/dochter nog niet op school dan bent u toch van harte welkom om deze avond bij te 
wonen. De werkwijze van de kleutergroepen komt uitgebreid aan de orde, net als de materialen die de 
kinderen aangeboden krijgen.



Nieuwe methode

• Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe methode Taal en spellingactief
• De kinderen zijn in ieder geval al erg enthousiast!
• De oefeningen en opdrachten van de methode worden uitgevoerd op 

onze chrome-books.

De Driekleur heeft een samenwerkingsverband met 
de Typetuin. De leukste en beste klassikale 
typecursus van Nederland.

Wil jij ook dat jouw kind snel en blind leert typen? 
Het is niet alleen “cool” om te kunnen, maar het 
levert ook nog andere voordelen op. Uit onderzoek 
van de Radboud Universiteit Nijmegen is gebleken 
dat kinderen die op jonge leeftijd met tien vingers 
leren typen, zich gemakkelijker kunnen aanpassen 
op de middelbare school. Het maken van 
werkstukken, uittreksels en verslagen wordt een 
stuk eenvoudiger.

De startdatum is woensdag 2 oktober, tijdstip 13.45 
uur tot 14.45 uur, locatie OBS de Driekleur (loc. 
Wilhelmina).

Hoe aan te melden en meer informatie vind je op 
de website www.typetuin.nl

http://www.typetuin.nl/


Het Prinses Christina Concours toert langs de Nederlandse basisscholen met de Classic Express, de eerste rijdende concertzaal ter wereld. In de 
Classic Express laten prijswinnaars van het Prinses Christina Concours jonge kinderen kennismaken met klassieke muziek. Al meer dan 100.000 
kinderen hebben genoten van een concert in de rijdende concertzaal. Deze rijdende concertzaal komt ook naar de Dalton. Op donderdag 19 
september en vrijdag 20 september gaan de groepen 3 t/m 8 hiervan genieten!

Wilt u ook een klein beetje meegenieten, kijk dan op onderstaande site.

http://www.classicexpress.nl/

De concertzaal komt op de parkeerplaats van de Opaal tegenover het KA DO. Hierdoor is parkeren op die parkeerplaats die dagen helaas niet 

mogelijk.

http://www.classicexpress.nl/over-ons/
http://www.classicexpress.nl/


Elke dinsdag Gruitdag

Wij willen als school kinderen stimuleren om gezonde 
tussendoortjes te eten, daarom hebben wij de Gruitdag!

Deze dag willen we graag dat de kinderen fruit/groente 
meenemen voor de kleine pauze. Eén Gruitdag is fijn, maar 
we hopen natuurlijk dat de kinderen elke dag gezonde 
tussendoortjes meenemen!

Ook is onze school weer opgegeven voor het schoolfruit, 
hopelijk zijn wij weer uitverkoren om hier aan deel te nemen. 
Afwachten!



Weerbaarheidstrainingen Orka

We starten eind september met de weerbaarheidstrainingen van Orka in de groepen 5 t/m 8.
Dit is al het zesde jaar dat wij kinderen deze lessen aanbieden. Door de gehele school hanteren wij 
nu deze werkwijze en we zijn erg positief over de resultaten.

De klas werkt met fysieke oefeningen aan vaardigheden zoals opkomen voor jezelf, samenwerken, 
contact maken, oogcontact maken, stevig staan en conflicten oplossen.
De kern van de training is dat de kinderen duidelijk een signaal afgeven als het niet naar de zin gaat. 
Bijvoorbeeld door opkomen voor jezelf. De training werkt preventief tegen pesten met gerichte 
oefeningen. Het traject vergroot de weerbaarheid van kinderen in de klas.
De kinderen oefenen meerdere manieren van reageren zoals opkomen voor jezelf, negeren en 
relaxed reageren.

Rapporten weer inleveren

Voor de zomervakantie hebben wij het rapport aan uw kind meegegeven.
Wilt u ervoor zorgen dat het rapport uiterlijk maandag 16 september op school is ingeleverd?

Afspraak van deze maand

Dit schooljaar staat er iedere maand een andere schoolafspraak centraal. In de groepen wordt er dan 
samen over deze afspraak gesproken. Deze maand is dit:
We zorgen dat iedereen zich prettig voelt op school!



GVO/HVO lessen

Afgelopen dinsdagmorgen zijn de GVO/HVO lessen gestart van de kinderen van groep 3 t/m 6.
De GVO lessen worden verzorgd door Caroline Ellens-Non en de HVO lessen worden verzorgd door Hedy Bastemeijer.

GVO staat voor godsdienstig vormingsonderwijs.
Kinderen zitten vol levensvragen. Binnen de GVO lessen wordt uw kind geholpen om een eigen antwoord op deze vragen te vinden. In de lessen 
leren de leerlingen begrip en respect op te bouwen voor anderen en hoe zij in het leven staan. Dit als voorbereiding op het innemen van hun 
eigen rol in de samenleving die multicultureel en multireligieus is.
De lessen gaan over thema's uit het leven van de kinderen, zoals; respect, vertrouwen, afscheid nemen, vriendschap en liefde. Deze thema’s 
worden verbonden met Bijbelse en andere levensbeschouwelijke verhalen. Ook wordt er stilgestaan bij de vele feestdagen die ons land rijk is.
Het godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen; om bewuster te worden van zichzelf en 
de anderen om hen heen; om keuzes te leren maken; om in te laten zien wat voor effect hun gedrag heeft op anderen; om te filosoferen/na te 
denken over het leven; om vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie; om te ontdekken welke normen en waarden ze in hun leven 
belangrijk vinden en om te ervaren wat geloof in het leven kan betekenen.
In de lessen is de levensbeschouwelijke richting dus het vertrekpunt, niet het doel.
Voor deze lessen wordt er een veilige leeromgeving gecreëerd waarin de kinderen met speciale lesmethoden en door diverse werkvormen 
geïnspireerd en uitgedaagd worden na te denken over wat zij echt belangrijk vinden in hun leven.
Deze lessen dragen bij aan het kritisch en onafhankelijk leren denken, zodat de kinderen zich ontwikkelen als mens tussen andere mensen en 
respect leren hebben voor de manier waarop mensen in het leven staan.

Voor meer informatie over het PCGVO kunt u terecht op onze website: www.pcgvo.nl

HVO staat voor Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) is een levensbeschouwelijk vak dat op openbare basisscholen in Nederland wordt 
aangeboden. Leerlingen leren na te denken over wie zij zijn, wat hun drijfveren zijn en wat ze kunnen. Tijdens de lessen wordt hierover gepraat 
en maken leerlingen kennis met meningen en ervaringen van anderen. De docent sluit daarmee aan bij de concrete ervaringen van leerlingen. 
Het vertrekpunt in de lessen wordt voor een groot deel gevormd door de eigen levensvragen. Deze lessen worden bij ons op school 
gegeven door juf



• Rookvrij schoolterrein.

• Naast een gezonde leefstijl is een gezonde leeromgeving ook belangrijk.
Daarom heeft onze school een rookvrij schoolterrein. Er mag op het
schoolplein niet gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten,
ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en
andere activiteiten buiten schooltijd.

• Waarom een rookvrij schoolterrein? Vanaf 2020 moeten alle scholen een 
rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en 
rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. 
Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken 
in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten 
met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

• Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van 
het plein en bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het 
brengen en ophalen van leerlingen.

• Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een 
gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

• *Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. 
Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan 
op www.gezondeschool.nl.

Vignet Gezonde school 2019 – 2022.

Onze school heeft het vignet Gezonde School 
opnieuw behaald. Met het vignet Gezonde School 
laat De Driekleur zien dat de 
school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn op
gesteld door deskundigen. De school is trots 
op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt 
bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval 
en een gezondere leefstijl.

http://www.gezondeschool.nl/


Waarom liever niet met de auto?

• Auto’s stoten o.a. broeikasgassen uit, zoals CO2, die de aarde opwarmen, 
waardoor het klimaat verandert. Een warmer klimaat klinkt misschien lekker, 
maar heeft desastreuze gevolgen. Bijna dagelijks zijn de gevolgen van 
klimaatverandering in het nieuws: extreem weer als veel te veel regen of juist 
droogte, of hevige stormen en smog in grote steden. Wereldwijd moet de 
uitstoot van broeikasgassen flink worden teruggebracht. Wij willen als school 
een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de uitstoot en proberen samen 
met de kinderen en u zoveel mogelijk Groene Voetstappen te verzamelen.

• Door voor korte ritten de fiets te pakken of lopend te gaan zet u zoden aan de 
dijk: maar liefst meer dan de helft van alle autoritten is korter dan 7,5 km 
enkele reis. Deze ritjes zijn extra vervuilend; bij korte (stads)ritten zijn het 
brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen per kilometer hoog. 
Verder draagt veel autoverkeer rond de school vaak bij tot onveilige situaties. 
Ook is het voor kinderen gezond om zoveel mogelijk te bewegen. Het lopen en 
fietsen naar en van school kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren!

• Voor het slagen van deze ‘Groene Voetstappenactie’ hebben we uw hulp als 
ouders ook nodig. We willen u vragen om ervoor te zorgen dat uw kind in ieder 
geval tussen 16 en 20 september a.s. zoveel mogelijk lopend of fietsend (of 
steppend of skatend) naar school kan gaan.

• Verder vragen we u ook de rest van het jaar zoveel mogelijk lopend en fietsend 
naar school te komen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Actie: Groene voetstappen.
Als school doen wij met alle groepen van 16 t/m 20 
september 2019 mee aan het project 
‘Groene Voetstappen’.
Groene Voetstappen is een landelijke 
bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden 
kinderen aan meedoen. Gedurende één week komen de 
kinderen lopend, met de fiets, steppend, skatend of met 
het openbaar vervoer naar school en 
verdienen daarmee Groene Voetstapstickers.
Uw kind krijgt van school een stickerboekje en twee 
stickervellen. Voor elke heen en/of terugreis in die week, 
die te voet of per fiets wordt afgelegd, plakken 
leerlingen een Groene voetstapsticker in het 
stickerboekje. De bedoeling is dat wij met onze school 
zoveel mogelijk ‘Groene Voetstappen’ verzamelen.



Luizenzakken en de behandeling van hoofdluis

• Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord of gezien zijn we op beide locaties 
dit schooljaar gestopt met het verstrekken en gebruiken van de 
welbekende groene of blauwe luizenzakken. Uit wetenschappelijk 
onderzoek is namelijk niet gebleken dat deze luizenzakken effect 
hebben op het tegengaan of het voorkomen van verspreiding van 
hoofdluis. Hoofdluizen worden verspreid van haar naar haar. Om dan 
voor de vorm deze zakken toch te gebruiken vinden wij niet logisch, 
vandaar dat wij ze niet langer verstrekken.

• Wat kunt u wel en wat kunnen wij wel doen in de strijd tegen 
hoofdluis, want het is gewoon vervelend als je ze hebt. Hieronder treft 
u informatie van het RIVM wat u als ouders/verzorgers kunt doen. Wij 
als school hebben op iedere locatie een groepje ouders/verzorgers die 
na iedere vakantie een controle uitvoert op alle kinderen. Mocht er 
hoofdluis worden geconstateerd dan informeren we ouders/verzorgers 
direct en verzoeken wij hen om via de apotheek met een goed middel 
en met onderstaande informatie van het RIVM aan de slag te gaan. 
Vervolgens vinden er ook weer nacontroles plaats in die betreffende 
groep(en).

Informatie van het RIVM

• Om te zorgen dat hoofdluis geen hardnekkig probleem wordt, is het 
belangrijk om regelmatig te controleren op hoofdluis. Dan worden de 
luizen in een vroeg stadium ontdekt en is de behandeling eenvoudiger. 
Grijp dan ook meteen in als u hoofdluis ontdekt. De beste aanpak is 
twee weken lang elke dag uitgebreid de haren kammen met 
een fijntandige kam. In onze instructiefilm kunt u zien hoe u het beste 
kunt controleren en behandelen.

Controleren

• Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in 
de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als 
een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes 
die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten).

• Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden, en 
vertel directe contacten dat u of een van uw gezinsleden hoofdluis 
heeft. Denk hierbij aan school, kinderopvang, ouders van vrienden van 
de kinderen, sportclubs, opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook 
(laten) controleren op hoofdluis.

Behandelen

• De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door 
te kammen met een fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een 
eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, 
maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als u twee weken elke 
dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen.



Foldermateriaal

Uw kind kan de komende periode aanbiedingen van diverse uitgevers meekrijgen. Hoewel wij het belang 
van de diverse uitgaven onderschrijven, kunnen wij hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Gymkleding

Tweemaal per week staat er bewegingsonderwijs op het rooster van de groepen. Wij willen dit graag op 
een veilige en verantwoorde wijze geven en verwachten dan ook dat de kinderen gymkleding en 
gymschoenen hebben voor deze lessen.
Wanneer er om bepaalde reden niet kan worden mee gegymd ontvangen wij graag een briefje/berichtje
via Social Schools van de ouder.

Ziek melden
Als u kind ziek is kunt u dit het beste melden via Social Schools.
Voor het KADO gebruiken wij ook het bekende nummer
0174-414023.
Wij zorgen dan voor de interne communicatie.
Wijziging van gegevens
Als er in de loop van het schooljaar wijziging in adresgegevens, mailadressen en telefoonnummers zijn. Kunt u 
deze het beste rechtstreeks aan onze administratie doorgeven.
Het mailadres is administratie@obsdedriekleur.nl

mailto:administratie@obsdedriekleur.nl


SCHOOLREISINFO

Volgende week gaan we weer gezellig op schoolreis!
Even wat praktische zaken op een rijtje

▪ Groepen 1-2A,B,C maandag 16 september vertrek 8.30 uur naar Place4Kids, vertrek aldaar om 
14.00 uur - kosten € 17,50

▪ Groep 6 maandag 16 september vertrek 9.15 uur naar Duinrell vertrek aldaar 16.00 uur
Kosten € 25,-

▪ Groep 6/7, 7 maandag 16 september vertrek 9.00 uur naar Lex Thoen, vertrek aldaar
rond 14.45 uu r. -kosten € 20,-

▪ Groep 3, groep 4 en groep 5 donderdag 19 september vertrek 9.00 uur naar Plaswijckpark, 
vertrek aldaar 16.00 uur. -kosten € 25,-

We zijn als school druk bezig om te bekijken of het betalen van bijdragen aan school of ouderraad 
makkelijker kan en meer op een manier die bij deze tijd past. Zo zijn we bezig om dit te regelen 
via ideal in Socialschools. Dit is echter op dit moment nog niet te doen, maar we verwachten dat het 
snel dit schooljaar voor andere bedragen wel gerealiseerd kan worden.
We verzoeken u dan ook vriendelijk om het bedrag van de schoolreis over te maken naar de hieronder 
genoemde raborekening onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren). We snappen 
dat het kort dag is en snappen ook dat het bedrag niet altijd al voor de schoolreis betaald kan zijn, maar 
vragen uw wel het spoedig te doen.

U kunt het juiste bedrag overmaken op rekeningnr. NL94 RABO 0300 0801 82
t.n.v. OBS De Driekleur onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.
Alle groepen zullen per bus naar hun bestemming worden gebracht en daar ook weer worden 
opgehaald.


