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Voorwoord 

In de vorige nieuwsbrief heb ik u verteld dat de 
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar in volle 
gang zijn en dat we druk bezig zijn om te zorgen dat 
de groepen in september weer goed zijn bezet. Dit 
ligt goed op schema en ik verwacht snel het 
complete plaatje aan u en de kinderen te kunnen 
tonen. De laatste puntjes worden op de 
spreekwoordelijke “i” gezet en dan kunnen we 
zeggen welke groepen welke juf(fen) of meester(s) 
krijgen. Nog heel even geduld dus. Maar een paar 
dingen kunnen we wel vertellen. 



Vertrek Claudia Bregman, komst Rick van Dongen en Maaike van der Beek blijft

Wat ik u inmiddels wel kan melden is dat op het overzicht u voor 2019-2020 niet meer de naam Claudia 
Bregman zult vinden. Claudia heeft aangekondigd in het nieuwe schooljaar een andere stap te maken 
in haar loopbaan en te gaan werken in het Voortgezet Onderwijs en wel op het Floracollege in 
Naaldwijk. Hoewel ik het samen met de andere teamleden ongelooflijk jammer vind dat Claudia 
vertrekt en wij haar zullen gaan missen, snappen we haar keuze en gunnen en wensen we haar heel 
veel succes. Het Flora College haalt met Claudia een goede en enthousiaste leerkracht binnen die heel 
goed met (jonge) pubers kan omgaan. Claudia heeft bijna 17 jaar op de Driekleur (loc Wilhelmina) 
gewerkt en vooral in de bovenbouw en dan met name ook in groep 8.
Leuk en prettig om te vertellen is dat Rick van Dongen, na drie jaar afwezigheid weer terugkeert op de 
Driekleur. Drie jaar geleden vond Rick dat hij toe was aan een verandering en wilde hij ervaren hoe het 
is om op een andere school te werken. Dat heeft hij dus drie jaar gedaan. Toen hij hoorde dat er weer 
een plek vrij kwam op de Driekleur trok het vertrouwde nest toch wel weer en wil hij met frisse 
energie aan de slag in een bovenbouwgroep. Het is mooi weer een nieuwe leerkracht te hebben 
gevonden die graag in de bovenbouw (groepen 6 t/m 8) werkt, maar we hebben er met Rick ook weer 
een meester bij (en die worden steeds zeldzamer).
Verder is het heel fijn om te melden dat Maaike van der Beek na de zomervakantie bij ons blijft. Zij valt 
sinds het begin van 2019 één dag per week in in groep 3 op de Daltonlocatie. Zij zal na de 
zomervakantie voor tweedagen per week aan het team worden toegevoegd. Ik ben blij dat Maaike blijft 
en dat zij iets meer wil gaan werken. Ik wens Maaike en Rick veel succes en plezier toe bij ons op 
school. Verder zijn we al heel ver om ook de laatste stukjes ingevuld te krijgen en ik heb er het volste 
vertrouwen in dat dit snel gaat lukken.



Lokalen voor de Driekleur Dalton

Achter de schermen wordt er ook hard gewerkt om te 
zorgen dat er voldoende lokaalruimte beschikbaar is voor 
de Driekleur Dalton, de Kameleon en Okidoki. Er wordt niet 
alleen hard gewerkt om te zorgen dat er voldoende lokalen 
beschikbaar zijn, maar dat deze dan ook kwalitatief op orde 
zijn. 

Een architect heeft ideeën omgezet in tekeningen, aannemers 
laten hun busjes al warm draaien om snel aan het begin van de 
zomervakantie in de huidige Bomansschool aan het werk te 
kunnen. Ik zal u zo goed mogelijk informeren zodra ik meer 
weet en te melden heb.

Erik de Jong



Agenda

Vrij 21 juni “Bakkie fietsen” voor groep 7 & 8
Di 25 juni Groep 3 naar Prinsenbos
Zo 30 juni 11.00 u. Start intekenen

eindgesprekken groep 1 t/m 7
Ma 3 juli Verjaardag juffen en meesters

Sponsorloop op het plein voor nieuw 
speeltoestel

Do 4 juli 19.00 u. Einde intekenen eindgesprekken
Vrij 5juli Rapport voor groep 1 t/m 7



Social Media lab

Afgelopen dinsdag kreeg onze groep 8 les over het gebruik en de 
gevaren van social media. Een grote truck van de politie, het social
media lab, werd op de parkeerplaats bij het zwembad geparkeerd. Het 
is best uniek dat onze kinderen gebruik mochten maken van het Lab en 
de kennis van de politie.

Studiedag

Woensdagochtend 26 juni is er een studieochtend voor het team. De 
kinderen zijn vrij op deze ochtend.



Eindgesprekken

Van maandag 8 juli t/m donderdag 11 juli worden de eindgesprekken gehouden. 
Deze gesprekken zijn voor de groep 3 t/m 7 voor de ouders samen met hun kind 
en de leerkracht.
De intekening via Social Schools voor deze gesprekken start op zondag 30 juni 
om 11.00 u. en loopt tot donderdag 4 juli 19.00 u.
Voor groep 8 zijn er zgn. uitwaaigesprekken. De ouders die daar behoefte aan 
hebben kunnen dit zelf melden bij juf. Claudia.

Nieuws uit de ouderraad

Vorige week heeft de Ouderraad de kinderen - dankzij uw ouderbijdrage - blij 
kunnen maken met allerlei nieuw speelgoed voor op het plein. Er was weinig en 
veel kapot speelgoed. We hebben onder andere paardentuigjes, springtouwen, 
loloballen, voetballen en basketballen gekocht. Ook hebben we nieuwe 
tafeltennisbatjes en tafeltennisballen gekocht zodat de tafel op het plein weer 
veel gebruikt kan worden. We hopen dat de kinderen er veel plezier van zullen 
hebben. 
De Ouderraad



GVO

Beste ouders/verzorgers,
Het is al weer even geleden dat ik een stukje heb geschreven in de nieuwsbrief. 
Ondertussen ben ik moeder geworden van onze dochter Hannah en sinds half maart 
ben ik weer aan het werk gegaan als GVO docente hier op school.

Hieronder even een kleine update over de thema’s en onderwerpen in de lessen:
Voor de meivakantie hebben we ons onder andere bezig gehouden met Pasen. In de 
groepen 5/6 hebben we gekeken naar de verschillende soorten paasfeesten die gevierd 
worden. 
Na de meivakantie zijn we een aantal weken bezig geweest rondom het thema oorlog 
en vrijheid. Vrijheid is niet iets vanzelfsprekends en we moeten hier altijd aan blijven 
werken. Aansluitend hierop hebben we stil gestaan bij de vele zegeningen die we 
hebben in ons leven.
Er wordt aandacht besteedt aan Hemelvaart en Pinksteren. In groep 5/6 zullen we 
kennis maken met de Ramadan en het Suikerfeest. Bij groep 3/4 zullen we in de laatste 
periode aan de slag gaan met het verhaal van Jozef/Youssef. Hierbij zullen thema’s als 
‘dromen’, ‘vertrouwen’, familie’, ‘verdriet’ en ‘wijsheid’ worden behandeld.

Hartelijke groet, 
Caroline Ellens-Non
GVO-docente



Kinderraad zoekt:
We zoeken een handige ouder of ander 
familielid die voor ons (de kinderraad) een 
houten ideeënbus wil maken. In die 
ideeënbus kunnen kinderen tips en ideeën 
om de school te verbeteren doen.
Meldt u aan bij juf Marianne of de 
leerkracht.

Nieuws vanuit de kinderraad:

Hoera!!! We hebben nu €20,35 gespaard
voor het nieuwe speeltoestel!
!!!Lever uw lege statiegeld-flessen in op 
school a.u.b!!!

Gezocht:

Enthousiaste ouders die 1 of meerdere keren per week ( tegen een kleine 
vergoeding) met ons willen zorgen voor een gezellige middagpauze voor de 

kinderen van groep 3 t/m 8.
U werkt daarbij samen met een medewerker van Okidoki en andere ouders.

*Heeft u interesse; meldt u dan aan bij meester Frank of juf Marianne.



De meesters en juffen vieren woensdag 3 juli hun verjaardag.
De dag start om 8.30 uur met een spetterende opening op het plein.
Hierna zullen de kinderen op de proef gesteld worden tijdens de sponsorloop 
met obstakels.
De groepen hebben de volgende starttijden:
- gr .7/8: 8.50 uur
- gr. 5/6: 9.15 uur
- gr. 3/4: 9.45 uur
- gr. 1/2: 10.15 uur
(U bent natuurlijk van harte welkom om uw kind aan te moedigen! )

Naast de sponsorloop worden er door de leerkrachten nog allerlei leuke 
activiteiten georganiseerd in de eigen groep.

*Voor het goed verlopen van de sponsorloop zoeken wij ouders die ons willen 
helpen tussen 8.45 uur en 10.30 uur. U kunt zich opgeven bij juf Marianne, juf 
Lisette en meester Max.

*De juffen en meesters zorgen voor de traktaties.
*Het zou leuk zijn als de kinderen verkleed naar school komen.
*Het mooiste cadeau dat we kunnen krijgen (naast tekeningen en knutsels) is 
een bijdrage voor het nieuwe speeltoestel op het kleuterplein.


