
Nieuwsbrief 12
De Driekleur 

locatie Wilhelmina
21 maart 2019

Voorwoord
Juf Manja Flinterman afwezig door ziekte.
Ongeveer twee weken voor de voorjaarsvakantie heb ik de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groep 4 Wilhelmina 
en de groep 3 dalton geïnformeerd over het feit dat juf Manja Flinterman ernstig ziek was geworden en langdurig
afwezig zou zijn. De vrijdag voor de voorjaarsvakantie is Manja geopereerd en daar is zij nu van aan het herstellen. Ook 
de komende tijd zal zij nog geregeld naar het ziekenhuis moeten voor behandelingen. Mocht u Manja een kaart o.i.d. 
willen sturen dan kan dat, haar adres is:
Manja Flinterman
Vlotlaan 49
2681RW
Monster



Vrij 22 mrt. Extra gymles voor groep 8
Wo 27 mrt. Week van het geld: Gastles 
voor groep 8
Do 28 mrt. Klasselunch voor groep 7
Vrij 29 mrt. Extra gymles voor groep 5
Ma 1 apr. Bewegend leren week
Di 2 apr. Buitenlesdag
Wo 3 apr. Landelijke Grote Rekendag

Toneel door groep 3
Do 4 apr. Nieuwsbrief 13
Vrij 5 apr. Extra gymles voor groep 6
Ma 8 apr. Groep 6 en 7 bezoeken 

de ’s-Gravenzandse molen
Vrij 12 apr. Koningsspelen

Wij hopen dat de behandelingen het gewenste effect 
hebben en we Manja gauw weer op school zien.
Manja wordt op dit moment vervangen door juf Mieke 
vd Putte. Juf Mieke werkt op dit moment fulltime. Wij 
vinden het erg fijn dat Mieke deze klus zo oppakt, 
maar wij doen ook ons best om te zorgen dat er een 
goede leerkracht naast juf Mieke komt en zij weer iets 
minder kan gaan werken. In de planning was het 
namelijk zo dat juf Mieke vd Putte twee dagen per 
week zou werken en dat zijn er nu vijf per week.

Juf Nienke de Vette afwezig ivm zwangerschapsverlof

Afgelopen dinsdag was voorlopig even de laatste 
werkdag van Nienke de Vette, zij is namelijk met 
zwangerschapsverlof. Nienke wordt de komende tijd 
op de maandagen vervangen door juf Kristy Brouwer 
en op de dinsdagen door juf Marja Koks. De 
verwachting is dat spoedig ook de dinsdagen door juf 
Kristy Brouwer verzorgd gaan worden.



Ik eet het beter

Onder de naam “Ik eet het beter” zijn wij komende week in groep 5 t/7 met 
verschillende activiteiten bezig die kunnen aanzetten tot een gezonde 
levensstijl. 
In groep 5 zijn wij “stapelgezond”; in groep 6 proeven we de verschillende 
smaken; in groep 7 “zitten we lekker in ons vel” en houden we op donderdag 
28 maart een klasselunch.

Week van het geld

Ook in de komende week is er aandacht voor de “Week van het geld”. In groep 
is er op woensdag een gastles over dit onderwerp. Ook in groep 7 wordt er op 
woensdag aan dit onderwerp gewerkt.



Bewegend leren

De Driekleur is dit jaar gestart met bewegend leren. Dit om het aantal uren stil 
zitten te verminderen en gebruik te maken van de positieve effecten van he 
bewegen in combinatie met het leren. Tijdens het bewegend leren wordt het 
bewegen als middel ingezet, om het leerdoel op een leuke en leerzame manier 
te behalen. Behalve de positieve effecten op de gezondheid, zorgt het bewegen 
voor meer betrokkenheid bij het werk, met als gevolg een verbetering van 
verschillende schoolresultaten.
Voorbeelden van bewegend leren zijn het springen van getallen of tafel 
reeksen, het rennen op de plaats tijdens het flitsen van woorden en/of letters, 
het sorteren van klokken in estafette. De methode is als pilot op enkele scholen 
in het Westland gestart en zo ook op de Driekleur. Juf Hanneke, juf Liesbeth en 
juf Saskia volgen de cursus 'train de trainer', om dit verder te verspreiden 
binnen het team. Ze zullen er op deze manier voor zorgen dat het bewegend 
leren een plekje krijgt op onze school.
In de week van 1 april verzorgen de leerkrachten daarom ook een bewegend 
leren week. In deze week doen wij ook mee aan de “Nationale Buitenlesdag” 
en de “Landelijke Grote Rekendag”. De aftrap van deze week zal op de 
Wilhelminalocatie plaatsvinden om 8.40 uur en op de Daltonlocatie om 9.10 
uur. U bent dan van harte welkom om even te komen kijken.



Groep 3 toneelvoorstelling 3 april
Het thema bij taal en lezen is momenteel "een voorstelling". Daar hoort 
natuurlijk een voorstelling verzorgd door de kinderen van groep 3 bij! Zij gaan 
dus voor hun ouders optreden, op woensdag 3 april, om 11.45 uur. U bent van 
harte welkom, opa's en oma's ook.

Groep 8 Floracollege
Om wat beter voorbereid te zijn op de stap naar het VO, is er een programma 
van het Floracollege waar wij aan meedoen met onze groep 8. Dit houdt in dat 
we 4 keer op een donderdag naar het Floracollege gaan om aan verschillende 
lessen deel te nemen. De data zijn inmiddels bekend: 28 maart,23 mei, 6 juni en 
4 juli. We zijn daar steeds van 10 tot 14 uur.

Molenbezoek

Op maandag 8 april zullen zowel groep 6 (11.00 u.) als groep 7 (13.00 u.) een 
bezoek brengen aan de ’s-Gravenzandse molen aan de Naaldwijkseweg. Voor 
beide groep is er de hulp van ouders nodig om de kinderen te begeleiden. U kunt 
zich melden bij meester Max of meester Frank



Koningsspelen. 

Het duurt nog even, maar het is zo maar weer vrijdag 12 april. We beginnen de 
Koningsspelen dit jaar met een opening op het schoolplein. Dit is van 8.30 uur tot 
9.00 uur, leuk als u komt kijken!
Het Koningsontbijt is niet erg uitgebreid, geef uw kind alvast iets kleins te eten voor 
hij/zij naar school gaat. Verder het 10-uurtje, een lunch en wat extra drinken en 
een kleine versnapering voor de middag.
We zoeken hulp bij activiteiten op het plein bij de kleuters van 9.30uur tot 12.00 
uur. De kleuters mogen voor deze middag speelgoed meenemen.
We zoeken ook ouders die met groep 3 en 4 in de ochtend mee gaan naar de 
Rozentuin van 9.30 uur tot 11.00 uur en ´s middags meelopen naar de Westlandhal 
en een groepje kinderen willen begeleiden van 12.00 uur tot 14.00 uur.
De kinderen van groep 3/4 mogen voor de ochtend buitenspeelgoed meenemen. 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de sportactiviteiten, wilt u 
ervoor zorgen dat de fiets van uw kind in orde is.
Als ouder kunt u zich opgeven om op de fiets mee te gaan.



Verkeersexamen groep 7

Het lijkt nog ver weg, maar het verkeersexamen voor groep 7 komt er toch echt weer aan. Donderdag 9 mei is het 
zover. De kinderen uit groep 7 zullen een (vooraf bekende) route door ons dorp fietsen. Daarbij laten zij zien dat zij 
volwaardige verkeersdeelnemers zijn die de regels goed kunnen toepassen. Hierbij is uw hulp natuurlijk onmisbaar. 
Er zijn namelijk langs de route diverse controleposten. Als u hierbij kunt helpen, dan graag even een berichtje aan juf 
Mieke Diependaal of meester Frank. Het examen zal plaatsvinden ’s morgens tussen 10.00 u. en 12.00 u. Ook de 
leerlingen van groep 7 van de Daltonlocatie doen aan dit examen mee.


