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Voorwoord

Wat was het fijn en goed om te zien dat de kinderen, u als ouders/verzorgers en 
de teamleden vorige week bij de start van het nieuwe schooljaar weer allemaal 
aanwezig waren. Iedereen heeft volgens mij kunnen genieten van een zomerse 
zomervakantie. We zijn inmiddels weer bijna twee weken aan het werk en zit het 
ritme er alweer aardig in en eigenlijk is dat ook weer lekker en goed. Namens alle 
teamleden wens ik de kinderen en u een goed en fijn schooljaar 2018-2019. 

In de eerste weken van het schooljaar besteden we extra tijd en aandacht aan de 
groepsvorming in de groepen aan de hand van de aanpak van “Orka”, 
superhelden. De posters hiervan hangen in de groepen. Vorige week was er voor 
de leerkrachten de jaarlijkse herhalingstraining van deze aanpak. Aan het begin 
van het jaar is het altijd weer even wennen, nieuwe juf of meester en in sommige 
groepen ook één of meer nieuwe kinderen en dan is aandacht voor de 
groepsvorming, het maken van afspraken over hoe we met elkaar omgaan en 
samenwerken belangrijk. Hier heb je vervolgens met elkaar dan weer een jaar 
plezier van.  
De uitnodigingen voor de startgesprekken zijn ook weer de deur uit en deze 
vinden vanaf volgende week plaats. Deze startgesprekken zijn een uitstekend 
moment voor de ouders, kinderen en de leerkrachten om in alle rust even nader 
kennis te maken met elkaar en samen vooruit te kijken wat een ieder nodig heeft 
om er een succesvol schooljaar van te maken. 



Nieuwe collega’s 

Na de zomervakantie zijn er een paar nieuwe collega’s op de Driekleur gestart 
en zij zullen zich in de volgende nieuwsbrief nader aan u voorstellen:

Op de Daltonlocatie is Frank Dubbeldam officieel als leerkracht gestart bij ons 
op school . Vorig jaar was hij nog LIO-er, de afkorting voor Leraar in Opleiding, 
maar nu hij zijn diploma heeft staat hij volledig voor de groep en vervangt hij 
in groep 8 de door ziekte afwezige Bob van der Linden.
Op de Daltonlocatie is nieuw gestart Marjolein van Nieuwkerk, zij werkte tot 
voor kort als leerkracht in Maassluis en staat nu op maandag en dinsdag voor 
groep 5/6. 

Op de locatie Wilhelmina is Amber de Vrueh gestart als onderwijsassistente. 
Door de extra middelen die wij als school ontvangen hebben we haar kunnen 
benoemen voor vier dagen per week om het werk in de school beter met 
elkaar te kunnen verdelen. Ik verwacht op korte termijn ook op de 
Daltonlocatie extra handen beschikbaar te hebben in de vorm van een of twee 
onderwijsassistenten. Wij zijn hier erg blij mee en verwachten dat naast de 
collega’s in de groepen ook de kinderen gaan merken dat er extra handen in 
de school zijn. 



Het dak van de daltonlocatie en de luchtbehandelingsinstallaties 

De ouders, verzorgers en de kinderen van de daltonlocatie zal het zeker zijn opgevallen dat in de zomervakantie de houten stellages die onder 
de luchtbehandelingsinstallaties waren geplaatst na de storm van 18 januari 2018 zijn weggehaald en dat de wijze waarop de kasten zijn 
opgehangen in de lokalen ook is veranderd. 
Na de storm van 18 januari waarbij een grootdeel van de dakbedekking los kwam en als gevolg daarvan een luchtbehandelingskast naar 
beneden was gevallen, zijn alle andere kasten voorzien van houtenstellages totdat duidelijk was dat deze weggehaald konden worden. 
In de periode tussen 18 januari en nu is er veel gebeurd om te zorgen dat de kans op herhaling terug gebracht zou worden tot 0. 

Er hebben diverse onderzoeken door deskundigen plaatsgevonden m.b.t. het dak, de ophanging van de luchtbehandelingskasten en of de 
kasten eigenlijk wel nodig zijn (de kwaliteit van de lucht in de klassen). 
Deze onderzoeken en de plannen ter verbetering zijn vlak voor de zomervakantie afgerond en in het kort komt het hier op neer:
• De aanwezigheid van deze kasten (als ze juist worden gebruikt) zorgen voor een aanzienlijk beter klimaat in de lokalen. De 
luchtbehandelingskasten zorgen voor een laag CO2 gehalte en een goed zuurstofgehalte. Voldoende zuurstof en daarmee een lage CO2 is 
belangrijk voor een goede werking van de hersenen en de rest van je lijf. Dit is de reden waarom de kasten in de lokalen hangen.
• De bevestiging van de luchtbehandelingskasten diende (op basis van een onderzoek van een onafhankelijk constructeur en de 
gemeente) te worden aangepast. Zo zijn er in de zomervakantie (dit is onzichtbaar, want het zit achter de latten van het plafond) extra balken 
aangebracht (raveling voor de kenners). De kasten zijn vervolgens aan deze balken bevestigd met profielen en niet langer met draadeinden.
• Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd heeft de onafhankelijk en speciaal hiervoor ingehuurde constructeur weer onderzoek 
gedaan of de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de specificaties die door hem waren opgesteld.
• Gedurende het gehele traject is ook de bouwkundige van de Stichting Openbaar Onderwijs Westland betrokken geweest bij de 
onderzoeken, de uitvoering van het werk en de controle hier op .

In de herfstvakantie vinden de laatste werkzaamheden plaats in twee lokalen omdat niet alle materialen leverbaar waren in de zomervakantie. 
In groep 4 wordt dan de kast aangesloten op de afvoer door het dak en in groep 5/6 wordt een geheel nieuwe kast opgehangen. Na deze 
werkzaamheden zullen we de onafhankelijk constructeur wederom vragen om te beoordelen of de werkzaamheden conform zijn specificaties 
zijn uitgevoerd. 



Jubilarissen

In de laatste week van de zomervakantie zijn de teamleden altijd in de weer om de start 
van het schooljaar voor te bereiden. Op de laatste donderdag van de vakantie hebben we 
als team traditioneel met alle teamleden van beide locaties een gezamenlijk ontbijt dat 
gevolgd worden door teamvergaderingen. Tijdens dat ontbijt hebben we een  zestal aantal 
collega’s in het zonnetje gezet omdat zij in de zomervakantie 25 of 40 jaar werkzaam 
waren in het onderwijs. 

25 jaar Yvonne Stolze en Hanneke Noordermeer 
40 jaar Marjan Willemsen, Margret Pouwer, Bob van der Linden en Frank v. Adrichem

Samen 210 jaar onderwijs ervaring! Van harte gefeliciteerd!!
In overleg met de jubilarissen bekijken we nog op welke wijze er aandacht wordt gegeven 
aan dit bijzondere feit. 

Extra peuterspeelzaal Okidoki

Okidoki met een extra peuterspeelzaal te gast op de locatie Wilhelmina 
Na de zomervakantie is er tijdelijk een extra peuterspeelzaal van Okidoki in de locatie 
Wilhelmina te gast. In verband met een verbouwing van de speelzaal in basisschool de 
Kameleon moesten zij tijdelijk ergens anders een onderkomen vinden. Als Driekleur 
hebben we aangeboden dat zij bij ons welkom zijn en inmiddels hebben zij zich aardig 
gesetteld. Voor ons als Driekleur eigenlijk helemaal niet vreemd, want we zijn de 
samenwerking met Okidoki in onze school wel gewend en zo vormt deze speelzaal al een 
logisch geheel met de andere groepen van Okidoki en onze kleutergroepen. 



Staking en acties

Vorige week heeft u van ons bericht ontvangen over de staking van woensdag 12 september 
a.s. Ik krijg hierop als directeur soms vragen van ouders waarom dat nu gelijk aan het begin 
van het schooljaar moet en/of het gezien het voor de zomervakantie afgesloten cao akkoord 
nog wel nodig is om te staken. 

Ik snap de vragen en de reacties vanuit het perspectief van ouders, want het kan uw hele 
planning privé, werk, mantelzorg enz volledig in de war gooien die dag. Ik heb de behoefte 
om een paar zaken te verduidelijken wetende dat ik niets aan de situatie kan veranderen. 
De staking van 12 september is uitgeroepen door het POfront, dat is een verzameling van 
(onderwijs)vakbonden. Als directeur van een school heb ik geen invloed op het uitroepen van 
een staking of de datum die wordt gekozen. Deze estafette staking is voor de zomervakantie 
al gestart en Zeeland en Zuid-Holland zijn de laatste in de rij. Het is vervolgens aan iedere 
medewerker zelf de keuze om wel of niet gehoor te geven aan deze stakingsoproep. Ik ben in 
deze als directeur slechts de persoon die naar de ouders de communicatie moet verzorgen 
(zie de brief van de schoolbesturen). Staken is een recht in Nederland waar werknemers 
gebruik van mogen/kunnen maken. Werknemers maken ook zelf allemaal individueel de 
keuze om wel of niet gehoor te geven aan een stakingsoproep. Ik heb als directeur, 
gebaseerd op een inventarisatie van de stakingsbereidheid onder de medewerkers, besloten 
om op 12 september de deuren van de school gesloten te moeten houden. 
Verder is het misschien goed om te weten dat de leerkrachten niet alleen staken voor een 
hoger salaris, maar juist ook om het vak van leerkracht aantrekkelijk te houden en te zorgen 
dat we ook de komende jaren voldoende en goede leerkrachten hebben. Leerkrachten voor 
de groepen, maar ook leerkrachten die beschikbaar zijn bij ziekte e.d. zodat het verdelen van 
kinderen over klassen of het naar huis sturen van groepen omdat er geen leerkrachten zijn 
wordt voorkomen en kwalitatief goed onderwijs kan worden blijven geboden. 



Nieuwe methode

Dit schooljaar zijn we gestart met de geïntegreerde versie van de methode 
BLINK. De kinderen zijn in ieder geval al erg enthousiast! 
De methode Blink bereikt kinderen en jongeren door uit te gaan van hun 
belevingswereld en ze uit te dagen zichzelf en de wereld te ontdekken. 
Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot 
en met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. 
Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en 
ontdekken. De lesmethode is erop gericht om leerlingen te prikkelen, 
nieuwsgierig te maken en vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. 
Dit vanuit de wetenschap dat wanneer leerlingen zelf actief zijn, ze zich 
sneller ontwikkelen en ze ook de leerstof beter begrijpen en langer 
onthouden. 

De oefeningen en opdrachten van de methode kunnen o.a. worden 
uitgevoerd op onze nieuwe chrome-books, waarvan er afgelopen week
al 100 stuks zijn afgeleverd op school. In januari zal er een volgende 
levering van chromebooks zijn, zodat alle kinderen van de groepen 4 t/m 8 
op een eigen chromebook kunnen werken. De kinderen van de groepen 1 
t/m 3 werken met i-pads.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWx9Do_KPdAhWDbFAKHaZJDGYQjRx6BAgBEAU&url=https://webshop.reinders-oisterwijk.nl/nl-nl/product/2319/geschiedenis/4567911/blink-wereld-geschiedenis-software.aspx&psig=AOvVaw0j_TBrK1SPbxM0YeawlVcp&ust=1536240724912857


10-11-13-14 sept. Startgesprekken
11 sept. Weerbaarheidsles groep 5 

Groep 7-8 Techniektrailer
12 sept. Staking onderwijs, de school is gesloten
17 sept. Schoolreis groep 6, Duinrell 

Schoolreis groep 7, Survival
18 sept. Studiedag, kinderen vrij 
19 sept. Informatieavond voor alle groepen
20 sept. Schoolreis groepen 3 t/m 5 ,  Linnaeushof
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Informatieavond

Op woensdagavond 19 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 2018-2019 van uw kind. 
Hieronder treft u de tijdsindeling: 

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. 

Rapporten weer inleveren

Voor de zomervakantie hebben wij het rapport aan uw kind meegegeven. 
Wilt u er voor zorgen dat het rapport uiterlijk dinsdag 11 september op school is ingeleverd?

Foldermateriaal

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



Weerbaarheidstrainingen Orka

Deze week starten we ook weer met de weerbaarheidstrainingen van Orka.
Dit is al het vijfde 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.

Gymkleding

Twee maal 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 Digiduif van de ouder.



Schoolreisje: algemene informatie

Groep 3, 4 en 5,

De kinderen van deze groepen worden donderdag 20 september tussen 8.30 u en 8.45 u. op school verwacht. We gaan dan eerst 
even naar binnen voor de laatste afspraken. Om 9.00 u. zullen de bussen vertrekken naar de Linnaeushof
Rond 16.30 u. worden de kinderen van groep 3, 4 en 5 weer bij school terugverwacht.
Wilt u uw kind een lunchpakketje en wat drinken meegegeven? Graag in (rug)tasje voorzien van naam. Houdt u rekening met wat 
minder weer en geeft u daarom regenkleding mee. De kinderen dragen allemaal hun school T-shirt, dat vrijdag weer in de klas 
moet worden ingeleverd. Zakgeld is in principe overbodig, maar als u uw kind toch geld wil meegeven, dan ten hoogste € 5, -. De 
school is hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor. We maken er in ieder geval een gezellige dag van

Groep 6,
Deze kinderen worden  maandag 17 september tussen 8.45 u en 9.00 u. op school verwacht zodat het vertrek om 9.15 u. kan zijn.
De bestemming is Duinrell in Wassenaar.
Rond 16.00 u. worden de kinderen weer bij school terugverwacht.
Wilt u uw kind een lunchpakketje en wat drinken meegegeven? Graag in (rug)tasje voorzien van naam. Houdt u ook rekening met 
wat minder weer en geeft u daarom regenkleding mee. De kinderen dragen allemaal hun school T-shirt, dat moet dinsdag weer in 
de klas worden ingeleverd. Als u uw kind zakgeld wil meegeven, dan ten hoogste € 5, -. De school is hier niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor.
Ook voor deze groep belooft het een gezellige dag te worden.

Groep 7
De kinderen van deze groep worden op maandag 18 september tussen 9.00 u en 9.15 u. op school verwacht. Het vertrek per bus 
is tussen 9.30 u. en 9.45 u. (Eerst worden de kinderen van de Daltonlocatie opgehaald) Rond 15.30 u. zullen ook deze groepen 
weer bij school terug zijn. In een aparte brief zijn de ouders van groep 7 geïnformeerd over wat hun kind deze dag mee moet 
nemen.

Vertrek van de bussen
Alle bussen voor de schoolreizen zullen vertrekken vanaf de Kon. Julianaweg.



GVO-nieuws

Het schooljaar is weer begonnen en zo ook de lessen GVO. In deze nieuwsbrief vindt u wat algemene informatie over de inhoud en het doel van 
dit vak en daarnaast nog een persoonlijke notitie over mijzelf. 
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. 

Mogelijk heeft u het al vernomen van uw kind of iemand anders van school, maar op dit moment ben ik in verwachting van ons eerste kindje. 
Een spannende, en tegelijk heel mooie tijd voor mijn man en mijzelf. Dit houdt echter wel in dat ik op een bepaald moment met
zwangerschapsverlof ga. Dit zal direct na de herfstvakantie zijn. Wanneer er meer bekend is over mijn vervanging, zal ik daar in een volgende 
nieuwsbrief verder op in gaan. 
Voor meer informatie over het PCGVO kunt u terecht op onze website: www.pcgvo.nl 

Hartelijke groeten, 
Caroline Ellens-Non 
GVO docente 


