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Vrij 5apr. Extra gymles voor groep 6 
Ma 8apr. Groep 6 en 7 bezoeken de ’s-Gravenzandse

molen 
Wo 10apr. Westlands voetbaltoernooi 

voor groep 7 & 8 
Vrij 12apr. Koningsspelen 
Ma 15apr. Excursie Natuur voor groep 6 
Di 16apr. Iep-toets voor groep 8 
Wo 17apr. Iep-toets voor groep 8 
Do 18apr. Geen zwemles voor groep 6 
Vrij 19apr. Goede Vrijdag, leerlingen zijn vrij 
Zo 21apr. Eerste Paasdag 
Ma 22apr. Tweede Paasdag, leerlingen zijn vrij 
Di 23apr. Meivakantie t/m zondag 5 mei 

Met hierin op zaterdag 27 april Koningsdag, 
kleuteroptocht, brandweerwedstrijden en 
Oranje dorpsloop en op  zaterdag 4 mei 
Dodenherdenking bij de Dorpskerk met 
leerlingen uit groep 7; op zondag 5 mei 
vieren we dan Bevrijdingsdag 

Ma 6mei Weer naar  school, geen schoolmelk 
Do 9mei Verkeersexamen voor  groep 7 
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Schoolfruit

In de afgelopen maanden is er iedere week schoolfruit geleverd vanuit een Europees 
subsidieproject. De kinderen hebben enthousiast hieraan meegedaan. Het fruit viel zeer in 
de smaak. Helaas stop dit project op donderdag 18 april. Wij vinden dat erg jammer. 
Maar…. Het eten van fruit bij de ochtendpauze hoeft natuurlijk niet te stoppen! U kunt als 
ouder aan het fruit eten blijven meewerken. Geeft u dus vanaf de maandag na de 
meivakantie elke dag zelf fruit voor uw kind mee naar school. 

Schoolreis groepen 8  (tweede betaling) 

In het najaar hebt u van ons bericht ontvangen over het driedaagse schoolreisje van groep 
8. In de eerste week na de meivakantie zal dit evenement plaatshebben. De kinderen 
zullen door hun leerkrachten hierover uitgebreid geïnformeerd worden. Maar als eerste 
moet de financiële kant nog in orde gemaakt worden. De totale prijs van de schoolreis zal 
€ 110,-- bedragen. U hebt als het goed is, al € 50,-- aanbetaald. Het resterende bedrag van 
€ 60,-- verwachten wij uiterlijk 18 april op onze rekening
NL94 RABO 0300 0801 82 t.n.v. OBS De Driekleur ’s-Gravenzande o.v.v. schoolreis groep 8 
en de naam van uw kind.  
Eventueel mag het bedrag ook contant aan de leerkracht worden voldaan. Ook dan geldt 
donderdag 18 april als uiterste datum.



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 groepen is er de hulp van 
ouders nodig om de kinderen te begeleiden. U kunt zich melden bij meester Max of meester 
Frank.

Excursie waterdiertjes voor groep 6 

Ook op maandag 15 april gaat groep 6 gezellig op stap. Deze keer voor een excursie over 
waterdiertjes. De ouders van groep 6 krijgen hierover nog een apart bericht via SocialSchools.

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.  



Koningsspelen 

In de vorige nieuwsbrief heeft u al informatie ontvangen over de Koningsspelen op vrijdag 12 
april. De opening is om 8.30 uur op het schoolplein. Uiteraard vinden we het gezellig als de 
ouders met ons meekijken achter de groepen.
De meeste groepen beginnen na de opening met het koningsontbijt. Omdat dit niet een 
volledig ontbijt is, raden wij u aan uw kind(eren) thuis al iets te eten te geven. 
Sommige groepen heb ben sportactiviteiten buiten de deur, dan is sportkleding handig. De 
groepen 5 en 6 gaan zwemmen. Denkt u aan een handdoek en extra kleding? Met warm weer 
is het fijn als de kinderen een extra bidon of flesje bij zich hebben dat ze kunnen vullen met 
water.
In diverse groepen zijn nog hulpouders nodig. Kunt u helpen deze dag, geef u dan op bij de 
leerkracht van uw kind.  

We hopen op een gezellige en sportieve dag.



Kinderraad van De Driekleur Wilhelmina in actie voor een nieuw speeltoestel. 
*gemaakt door Nick en Bradley van de kinderraad 

De Kinderraad organiseert een sponsorloop op woensdag 3 Juni a.s . 

Het doel van deze actie is een nieuw speeltoestel in plaats van de boot. 
Voor dit goede doel zamelen we ook flessen in. 

De flessen kunnen ingeleverd worden in de centrale hal. Er staat een bak klaar vanaf maandag 8 april. 

● Wil je ( je ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms etc) alvast een donatie doen voor het speeltoestel; 
Ga dan naar juf Marianne.


