
Nieuwsbrief 2
OBS De Driekleur 

Locatie Wilhelmina
20 september 2018ma 24 sept. t/m 

vrij 28 sept. Week van de pauzehap voor groep 5 
t/m 8 
wo 26 sept. Start verkoop Kinderpostzegels 

wo 3 okt. Opening Kinderboekenweek 
do 4 okt. Nieuwsbrief 3 
vrij 5 okt. Dag van de Leerkracht 
wo 10 okt. Boekenmarkt 
vrij 12 okt. Afsluiting Kinderboekenweek 
ma 22 okt. t/m 
vrij 26 okt. Herfstvakantie 
ma 29 okt. Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij  
di 30 okt. Weer naar school, geen schoolmelk 

Luizencontrole 



Boekenmarkt Kinderboekenweek

Op woensdag 3 oktober start de landelijke Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: Vriendschap (Kom 
erbij). Op school zullen wij in alle klassen hier aandacht aan besteden. Woensdag 10 oktober houden 
wij weer een leuke boekenmarkt. Van 12.00 – 13.00 uur zal Readshop Naaldwijk kinderboeken verkopen 
op onze boekenmarkt. Het is mogelijk om te pinnen! Een percentage van de opbrengst is voor de school. 
Hiervoor zullen wij onze eigen schoolbibliotheek weer met leuke boeken kunnen uitbreiden. Zet u 
woensdag 10 oktober dus al vast in uw agenda! 

Week van de Pauzehap 

Voor groep 5 tot en met 8 is het komende week de week van de pauzehap. In deze week besteden wij 
extra aandacht aan het kiezen van gezonde tussendoortjes. In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u 
daar alle informatie over. 

Kinderpostzegels 
Op woensdagmiddag 26 september gaan de kinderen van groep 7 en 8 weer Kinderpostzegels 
verkopen.
De actie start om 12.00 uur. Daarom mogen de kinderen vangroep 7 en 8 op deze woensdag dus een 
kwartiertje eerder uit school.
Ook bij u komen ze langs. Wilt u ze niet vergeten? Tal van goede doelen worden door uw bijdrage 
gesteund. Alvast bedankt! 



Schooltuin “winterklaar” 
Op vrijdag 12 oktober zal meester Leen de schooltuin “winterklaar” gaan maken. Het onkruid moet 
eruit, het éénjarig goed uit de perken en bomen en struiken moeten worden teruggesnoeid. Meester 
Leen kan hier flink wat hulp bij gebruiken. Wij zijn dus op zoek naar ouder(s), grootouder(s) of anderen 
die hem hierbij willen helpen. Er wordt gewerkt van 09.00 uur tot 11.00 uur. Wilt u zelf schoffel en 
snoeischaar meenemen?
U kunt zich aanmelden bij juffrouw Hanneke of meester Frank. Wij zorgen natuurlijk voor een kopje 
koffie met iets erbij. 

Stagiaires stellen zich voor 
Mijn naam is Linda de Groot en ik loop stage op De Driekleur op de Wilhelmina locatie in groep 5 bij juf 
Simone en juf Saskia. Ik loop stage in deze groep van 27 augustus t/m eind januari. Na dit half jaar ga ik 
naar een andere groep. Ik zit op het MBO Westland in Naaldwijk. Ik doe hier de opleiding 
‘onderwijsassistent’. De opleiding duurt 3 jaar en ik zit op dit moment in het laatste jaar. Als ik klaar ben 
met deze opleiding ben ik van plan om naar de pabo te gaan. Naar de hbo-school ‘Thomas More’. Deze 
opleiding duurt 4 jaar. Om uiteindelijk juf te worden. Dat is mijn droom. Ik ben 18 jaar en woon in 
Poeldijk, mijn hobby’s zijn fitnessen, creatief bezig zijn, met vriendinnen afspreken en werken in de 
tomaten.

Ik ben Jaimy. 
Ik ben 19 jaar oud en woon in Den Haag. 
Ik zit op het ROC Mondriaan in Naaldwijk en volg daar de
opleiding tot onderwijsassistent. Ik zou hierna erg graag naar
de pabo willen om ook zelf voor de klas te kunnen staan. 
Ik zit nu in mijn 2de jaar en mag het hele jaar bij jullie stage 
Komen lopen, dit vind ik hartstikke gezellig. Ik loop het eerste half jaar in
groep 6 en wie weet kom ik mijn andere half jaar wel bij jou in de klas. 



Juf Lisette bevallen van een zoon 

In de vakantie is juf Lisette bevallen van een zoon. Zijn naam is Liam. Wij wensen Juf 
Lisette en haar man Justin veel geluk met deze nieuwe aanwinst.
Als u hen d.m.v. een kaartje wilt feliciteren, dan kunt u dat op school afgeven bij de 
leerkrachten van groep W-1/2/B. Wij zorgen er dan voor dat het bij juf Lisette terechtkomt.


