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Voorwoord 
 

Voor u ligt de locatiegids van locatie 
Wilhelmina. Hierin treft u praktische 
informatie aan voor het schooljaar 2020 - 
2021 waaronder het rooster van vakanties en 
studiedagen en verder het gym-en 
zwemrooster. 
 
Na de zomervakantie zal ook de algemene 
schoolgids voor het schooljaar 2020-2021 
verschijnen. Deze Schoolgids is uitgebreider 
en bevat vooral inhoudelijke informatie over 
De Driekleur. Uiteraard ontvangt ieder gezin 
een digitaal exemplaar van de Schoolgids. 
 
Wij vragen u deze locatiegids en schoolgids 
goed door te lezen, eventueel (deels) te 
printen en vooral te bewaren!  
Op onze website www.obsdedriekleur.nl 
zullen wij naast veel actuele informatie over 
onze school ook deze locatiegids en de 
algemene schoolgids publiceren. 
Een actuele kalender treft u aan in uw 
SocialSchools account 
 
We wensen u en uw kind een fijn schooljaar 
op de Locatie Wilhelmina van Obs De 
Driekleur. 
 
Namens  team van locatie Wilhelmina, 
Erik de Jong 
 
 
 
 
 

http://www.obsdedriekleur.nl/
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Adressen 
 

Openbare basisschool: De Driekleur 
Directeur: Erik de Jong 
directie@obsdedriekleur.nl 
 
Locatie Wilhelmina 
Locatieleider: Marianne van Helden 
info@obsdedriekleur.nl 
 
Intern Begeleider: Marianne van Helden 
info@obsdedriekleur.nl 
 
Vestigingsadres 
Van der Kest Wittensstraat 3 
2691 XD ’s-Gravenzande 
Telefoon:    0174-526060 
E mail info@obsdedriekleur.nl 
 
Postadres 
Postbus 8 
2690 AA ’s-Gravenzande 
Website: www.obsdedriekleur.nl 

 
 
 
Groepsindeling 2020-2021 
 

Groep 1/2A Lisette Schellevis-van Spronsen  
 (ma,di,vrij) 
 l.van.spronsen@obsdedriekleur.nl  
  Hanneke Noordermeer (wo,do) 
 h.noordermeer@obsdedriekleur.nl 
Groep 1/2B Lisa van Gaalen (ma, di,wo, do, vr) 
 l.van.gaalen@obsdedriekleur.nl 
                       Kristy Brouwer (wo) 
 k.brouwer@obsdedriekleur.nl 
Groep 3 Susan de Koning (ma, di,wo,do)
 s.de.koning@obsdedriekleur.nl 
 Kristy Brouwer (vrij)
 k.brouwer@obsdedriekleur.nl 
Groep 4 Simone Verburgh (ma, di, wo) 
 s.vleij@obsdedriekleur.nl 
 Saskia van Rijn (do, vrij)
 s.van.rijn@obsdedriekleur.nl 
Groep 5  Sandra Fluit (ma,di) 
 s.fluit@obsdedriekleur.nl 
 Yvonne Stolze (wo,do,vrij) 
 y.stolze@obsdedriekleur.nl 
 

Schooltijden 
 

Alle groepen 
ma, di, do, vrij 08.30 – 14.30 uur 
woensdag  08.30 – 12.15 uur 
 
Tien minuten voor het begin van de lessen gaan de 
deuren open. De kleutergroepen verzamelen op het 
plein bij de leerkrachten. De overige groepen gaan 
zelfstandig naar binnen. Wij verzoeken de ouders 
om buiten het hek te blijven.  
 
*Wilt u iets delen met de leerkracht of een afspraak 
maken, stuur dan een SocialSchools – bericht naar 
de leerkracht. 
 
Rechteringang groep 3, en 4 
Middeningang kleutergroepen en groep 5  
Linkeringang groep 6, 7 en 8 
 

 
 
Groep 6 Mieke Diependaal ( ma,di,wo) 
 m.diependaal@obsdedriekleur.nl 
 Marjolein Brandenburg (do,vrij,) 
 m.brandenburg@obsdedriekleur.nl  
Groep 7 Max van der Sar (gehele week) 
 m.vander.sar@obsdedriekleur.nl 
Groep 8 Rick van Dongen (ma,di,wo,do) 
 rvdongen@stoow.nl 
 Mieke Diependaal ( vrij) 
 m.diependaal@obsdedriekleur.nl 
  
 
Administratie:  
 administratie@obsdedriekleur.nl 
 
Conciërge:  Leen Solleveld 
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Vakantierooster 2020-2021 
 

Herfstvakantie: 19-10-2020 23-10-2020 
Kerstvakantie: 21-12-2020 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie 22-02-2020 26-02-2020 
Goede Vrijdag 
en 2e Paasdag 

 
02-04-2021 

 
05-04-2021 

Meivakantie (incl. 
Koningsdag) 

 
26-04-2021 

 
07-05-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021 
2e Pinksterdag  24-05-2021 
Zomervakantie 19-07-2021 27-08-2021 
 

Studiedagen 
(vrije dag voor alle leerlingen) 
 
Dinsdag  15-09-2020 
Maandag 26-10-2020 
vrijdag  20-11-2020 
Donderdag 01-04-2021 
maandag 17-05-2021 
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Rapporten 
 

De data waarop de rapporten verschijnen zijn: 
1e rapport vrijdag 05-02-2021 
 (groep 2 t/m 8) 
2e rapport vrijdag 25-06-2021 
 (groep 2 t/m 8) 
 

Oudergesprekken 
 
De Driekleur vindt contact met ouders erg 
belangrijk. De startgesprekken vinden in de 
week van 7 sept plaats. Voor de 
kleutergroepen geldt dat wanneer een kind na 
de vakantie bij dezelfde kleuterleerkracht 
start, het startgesprek vervalt. Er is immers 
net een eindgesprek geweest met elkaar. 
 
Voor de ouders van de kinderen uit groep  
1 t/m 7 is er eind februari/ begin maart 
gelegenheid voor een voortgangsgesprek. 
 
Tot slot zijn er eind-, en uitzwaaigesprekken 
aan het einde van het schooljaar. 
 
Voor alle gesprekken ontvangt u ruim op tijd 
een uitnodiging om hiervoor in te tekenen via 
SocialSchools. 
 
 

 
 
 

Schooladviesgesprekken 
 

Om te komen tot een goed schooladvies voor 
het voortgezet onderwijs zijn er in januari 
2021 gesprekken met de leerkracht van groep 
8. De ouders van de kinderen van groep 8 
ontvangen een uitnodiging via SocialSchools 
 

 
 
 

Eindtoets groep 8 

 
Dit jaar zal onze school weer meedoen aan 
een  eindtoets voor groep 8 (IEP-toets).  
Deze wordt afgenomen op: 
 
dinsdag 20-04-2021 
woensdag 21-04-2021 
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Gezonde tussendoortjes 
 
Ochtendpauze – Elke dag Gruit-dag 
 
Als het ’s morgens tijd is voor een pauze 
maken we daar een gezamenlijk eet- en drink- 
moment van. Vaak wordt dit moment 
gekoppeld aan het buitenspelen zodat de 
kinderen ook even lekker kunnen bewegen. 
Wij vragen u om uw kind elke dag 
fruit/groenten mee te geven voor in de kleine 
(ochtend) pauze.  
Ook moedigen wij het drinken van water aan. 
We hopen hiermee te bereiken dat de 
leerlingen zich bewust worden van gezonde 
voeding en hier bewuste keuzes in kunnen 
maken. 
 
Voorbeelden van een pauzehapje: 
Een mandarijn, een appeltje, kerstomaatjes, 
een stuk komkommer, , gedroogd fruit, 
stukjes paprika of een bakje met wat druiven. 
 

 

 
 
 
 

 
 
Traktaties 
 
De verjaardag van uw kind is een belangrijke 
dag, die ook op school gevierd wordt. Op 
school krijgt de jarige een kaart en mag de 
leerling de klassen rond. Alle leerkrachten 
schrijven iets op de kaart. Bij een verjaardag 
hoort natuurlijk een traktatie. Natuurlijk is af 
en toe iets lekkers geen probleem. Maar wist 
u dat kinderen alleen al op school al snel 25 
tot 30 traktaties per jaar krijgen? We vragen 
de ouders om de traktaties klein te houden en 
het liefst gezond. De leerkrachten stellen het 
op prijs als zij dezelfde traktatie krijgen als de 
leerlingen. 
 
Indien een traktatie echt té calorierijk of echt 
ongezond is, dan mogen de kinderen dit wel 
uitdelen maar zullen we de traktatie niet 
gezamenlijk opeten. Deze traktatie zal dan 
mee naar huis gegeven worden. 
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Gevonden voorwerpen 
 
Alle gevonden voorwerpen worden verzameld 
in een bak. Deze bak staat in het kamertje van 
de conciërge. 
 

Inzamelen voor een goed doel 
 
U kunt in de hal van de school lege cartridges 
en oude mobiele telefoons inleveren. De 
opbrengst van deze inzamelactie gaat naar De 
Clinic Clowns 
Ook staat er een bak voor de inzameling van 
oude batterijen. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fietsen 
 
De school beschikt over een niet-overdekte 
stalling achter het gebouw. Elke groep heeft 
daar een eigen gedeelte om de fietsen te 
stallen. De school is niet aansprakelijk voor 
schade aan fietsen. 
Naar en van de fietsenstalling mag uitsluitend 
worden gelopen. Op het schoolplein wordt 
niet gefietst. 
 

 
 

Ouderraad 
 
Namens alle ouders van de school is er voor 
elke locatie een ouderraad. De leden van de 
ouderraad vertegenwoordigen de ouders van 
de school. 
In samenwerking met de leerkrachten werken  
de ouderraadsleden mee aan het functioneren 
van de school. Zij ontplooien en ondersteunen 
tal van activiteiten en vormen een schakel 
tussen school en ouders. Uw wensen, ideeën 
en eventuele problemen kunnen daarom ook 
altijd via de ouderraad naar voren worden 
gebracht. Problemen van meer persoonlijke 
aard kunnen altijd aan de groepsleerkracht of 
de schoolleiding kenbaar worden gemaakt. 
Een goed contact met alle ouders wordt door 
team en ouderraad zeer op prijs gesteld. 
U bent van harte welkom bij onze ouderraads-
vergaderingen; wij houden graag rekening met 
uw komst, dus even van tevoren doorgeven 
aan school (0174-526060). 
De vergaderingen vinden plaats op locatie 
Wilhelmina en beginnen om 20.00 uur. De 
data zullen opgenomen worden in de 
SocialSchools agenda. 
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Weerbaarheidstrainingen 
 
In al onze groepen worden door het gehele 
jaar lessen sociale vaardigheden gegeven. We 
gebruiken hiervoor de methode ’Goed 
Gedaan’. Daarnaast bieden wij in de groepen 
5 t/m 8 ook weerbaarheidstrainingen aan, de 
z.g. Orka – lessen. De kracht van deze 
klassikale training is dat de kinderen met 
elkaar kunnen oefenen.  
De kern van de training is dat de kinderen 
leren om een duidelijk een signaal af te geven 
als iets niet gaat zoals ze willen; door 
bijvoorbeeld het opkomen voor jezelf. Met de  
trainingen willen we de weerbaarheid van de 
kinderen in de klas vergroten. 
 

 
 

Verkeerssituatie 
 

Onze school hecht veel belang aan de 
verkeersveiligheid in de directe omgeving. 
Daarom willen wij de uitgangen van de school 
vrij houden van auto’s. U kunt hier een 
steentje aan bijdragen door uw kind lopend of 
op de fiets te brengen of te laten gaan. Dit 
bevordert tevens het verkeersinzicht van de 
kinderen. 
Komt u toch met de auto, dan is er voldoende 
parkeergelegenheid op de terreinen bij de 
WOS. 
Voor de veiligheid van alle kinderen rekenen 
wij op uw medewerking! 
Wij verzoeken u alleen te parkeren op 
daarvoor bestemde plaatsen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakurenrooster gymnastiek 
 

maandag: 
12.15-13.00 u. groep 3 
13.00-13.45 u. groep 5 
13.45-14.30 u. groep 7 
 
dinsdag: 
08.30-09.15 u. groep 8 
09.15-10.00 u. groep 6 
10.00-10.45 u. groep 5 
10.45-11.30 u groep 4 
 
donderdag: 
08.30-09.15 u. groep 7 
09.15-10.00 u. groep 8 
10.00-10.45 u.  groep 3 
10.45-11.30 u.  groep 4 
 
Voor alle gymlessen geldt dat gymkleding 
verplicht is. Daarbij horen ook gymschoenen. 
 
De gymlessen worden gegeven in het 
sportlokaal aan de Oudelandstraat 
 
Op maandag en dinsdag worden de lessen 
gegeven door de gymleerkracht Peter 
Waltman. Op donderdag worden de lessen 
door Max van der Sar verzorgd.  
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Zwemrooster 
 

De kinderen van groep 6 zwemmen op 
donderdagmorgen in zwembad Maesemunde 
van 09.15 u. tot 10.00 u. 
 
Voor de kinderen van de groepen 1/2 is er op 
woensdagmorgen gelegenheid om mee te 
doen aan het kleuterzwemmen. Hieraan zijn 
kosten verbonden. Verdere informatie 
hierover leest u in de algemene schoolgids. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Een fijn schooljaar! 

 
Wij wensen iedereen een fijn schooljaar op 
obs de Driekleur! 
 

 
 


