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Voorwoord

Ik wil in deze nieuwsbrief, in dit voorwoord, als directeur van de Driekleur even 
speciaal aandacht vragen voor de groepen 8. Ik ben op trots de wijze waarop de 
beide groepen 8 vorige week met elkaar drie dagen op schoolreis zijn geweest 
en op de resultaten die zijn geboekt op de eindtoets. Ik hoop dat u, ook 
wanneer u (nog) geen kind in groep 8 heeft zitten onderstaande ook leest.

Schoolreis groep 8

De afgelopen week was een bijzondere en belangrijke week voor de kinderen van 
de groepen 8. Begin vorige week gingen de twee groepen 8 van de beide locaties 
samen drie dagen op schoolreis naar Austerlitz. Zo’n meerdaagse schoolreis is altijd 
spannend, voor sommige kinderen is het de eerste keer dat ze alleen van huis zijn, 
hoe zal het weer zijn en hoe gaat het als twee groepen samen komen want ze zijn 
wel op elkaar aangewezen. Als team bereiden we ons altijd goed voor, bereiden we 
de kinderen voor (o.a. met een kennismakingsmiddag in de sporthal) en niet te 
vergeten informeren we de ouders, die hun kinderen in goed vertrouwen 
meegeven, zo goed mogelijk (want ook voor hen is het vaak spannend).

Zelf ben ik twee van de drie dagen aanwezig geweest en heb het programma 
meegemaakt en de kinderen en het begeleidende team in actie gezien en dat was 
genieten. Een goed programma met leuke activiteiten, een prachtig nagelnieuw 
kamphuis, maar vooral blije en ontspannen gezichten bij de kinderen en het 
begeleidende team maakten van deze dagen een van deze dagen een feest. We 
kunnen terugkijken op een paar fantastische dagen.



Eindtoets groep 8, prachtige resultaten (hele school en locaties afzonderlijk ruim boven het landelijk gemiddelde)

De afgelopen week was opeens de eindtoets volop in het nieuws. Dit keer niet over de discussies wel/geen toets of moet de toets 
wel/niet belangrijker zijn dan het advies van de basisschool. Nee er was een rekenfout gemaakt door de expertgroep van het ministerie 
dat de onafhankelijkheid en de vergelijkbaarheid van de verschillende toetsen moet bewaken en die gevolgen kon hebben voor 
sommige kinderen. Voor de Driekleur betrof het slechts een paar kinderen en die hebben er niets van gemerkt en gaan het ook niet
merken want wij hadden de papierenversies van de uitslagen nog niet binnen en deze dus ook nog niet kunnen meegeven aan de 
kinderen. Wel heel vervelend allemaal, maar we hebben ons best gedaan om de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 8 
zo goed mogelijk via Social Schools te informeren.

Wat leuker, prettiger is om te melden en waar ik als directeur erg trots op ben, is dat we ook dit schooljaar weer boven het landelijk 
gemiddelde hebben gescoord als gehele Driekleur, maar ook de beide locaties afzonderlijk van elkaar. Dat is echt een mooi resultaat. De 
Driekleur scoort al jaren op rij met de eindtoetsen zo goed. De eindtoets is niet heilig, er valt van alles op aan te merken en te vinden, 
maar het is wel lekker om te zien dat we het al jaren achter elkaar goed doen op deze toets.

Dit wilde ik graag even met u delen

Erik de Jong



Agenda

Vrij 24 mei Avondvierdaagse (Laatste dag)
Ma 27 mei Strandles voor groep 6
Do 30 mei Hemelvaartsdag, vrije dag
Vrij 31 mei Vrije dag na Hemelvaart
Ma 3 juni Voorstelling “Jeane” voor groep 7 & 8
Di 4 juni Suikerfeest
Ma 10 juni Tweede Pinksterdag: Alle leerlingen zijn vrij
Do 13 juni Nieuwsbrief 16
Vrij 14 juni Laatste dag toetsen LVS (leerlingVolgSysteem)



Theatervoorstelling “Jeane”

Op maandag 3 juni zullen groep 7 & 8 de voorstelling “Jeane” bezoeken.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield de Naaldwijkse Jeane Zwinkels een dagboek bij. Dit 
dagboek is door Theater in Feite bewerkt tot een prachtige theatervoorstelling en wordt 
gespeeld door Maghen Hilgersum. Zij neemt de kijker mee terug in de tijd. Een 
voorstelling met prachtige zang, mooie gedichten en uniek Westlands archiefmateriaal.
Deze unieke voorstelling is ook door ouders te zien op:
dinsdag 18 juni 2019, van 20:00 tot 22:00 | Bibliotheek 's-Gravenzande
Kosten: €5,- voor leden/€ 7,50 voor niet-leden (incl. consumptie)
Via onderstaande link kun t u een kaartje voor de voorstelling in de Bibliotheek reserveren

https://probiblio2.hostedwise.nl/cgi-
bin/bx.pl?vestnr=6026;a_id=7843;event=tickw_uitvsel;u_id=11317;sid=f3570b0
7-2f2a-4b49-8bf3-bccbfe045414;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal

https://probiblio2.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=6026;a_id=7843;event=tickw_uitvsel;u_id=11317;sid=f3570b07-2f2a-4b49-8bf3-bccbfe045414;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal


Agenda Social Scools

Eerder meldden wij u al dat wij door de in gebruikname van Social Scools de 
agenda in dit systeem als leidend zullen gaan gebruiken. Ook de data van vrije 
dagen staan dus in deze agenda. Daar zult u ook lezen dat Hemelvaartsdag en 
de dag erna vrije dagen zijn.

Vakantieregeling 2019-2020

Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019

Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 05-01-2020

Voorjaarsvakantie 22-02-2020 t/m 01-03-2020

Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020

Koningsdag 27-04-2020

Meivakantie 25-04-2020 t/m 10-05-2020

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 24-05-2020

Pinksteren 31-05-2020 t/m 01-06-2020

Zomervakantie 18-07-2020 t/m 30-08-2020



Leesplatform voor kinderen.

Leest uw kind graag. Wij willen u wijzen op het Booqees leesplatform.
Dit platform is speciaal ontwikkeld voor gebruik door kinderen.
Boqees biedt een eenvoudige en veilige leesomgeving met voor ieder kind een persoonlijk 
leesprofiel. Om het lezen te bevorderen is het van belang dat het boekenaanbod breed, actueel en 
gevarieerd is. Met momenteel een aanbod van 1.500+ kinderboeken is er voor 'elk kind wat wils' te 
vinden. Met innovatieve functies, zoals zelf ingesproken audioboeken, leesprofielen en persoonlijke 
aanbevelingen, wordt lezen voor kinderen nóg leuker om zodoende de leesbevordering te 
stimuleren.

Lid worden van het platform kan via www.booqees.nl

Inloopspreekuur SKT

Ruben van ‘t Hooft zal namens het Sociaal Kernteam op woensdag 29 mei a.s van 8.30 – 9.30 uur een 
inloopspreekuur houden.
U kunt vrijblijvende binnenlopen als u vragen heeft m.b.t tot de opvoeding, of als u zelf of jullie als
gezin zorgen of problemen hebben waar u zelf de oplossing niet meer voor ziet. Kleine vragen zijn 
wellicht ter plekke te beantwoorden en voor grote(re) vragen kan advies gegeven worden over 
eventuele hulp.
*Het spreekuur wordt gehouden in het Okidoki Ouderlokaal van Obs De Driekleur- locatie 
Wilhelmina.

http://www.booqees.nl/


Nieuws vanuit de kinderraad:
Hoera!!! We hebben het eerste geld voor het nieuwe 
speeltoestel binnen!
De kinderen van de kinderraad hebben de verzamelde flessen 
ingeleverd en € 8,60 in de pot gedaan.

!!!Lever uw lege statiegeld-flessen in op school
a.u.b!!!

*Om geld in te zamelen voor het nieuwe speeltoestel gaan we 
op 3 juli (meesters/juffen-dag) ook een sponsorloop houden. 
U hoort hier binnenkort meer van.


