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Voorwoord

Met het weer zoals het nu is lijkt de zomer alweer lang geleden, maar
misschien komt het nog wel meer door het feit dat de school volop draait
en iedereen in en om de school drukdoende is om alles goed te laten
verlopen en goed onderwijs te bieden. En dat lukt en daar zijn we ook
trots op!

De Driekleur is weer gegroeid

We doen het goed als Driekleur in ’s-Gravenzande. Onze school telt op
dit moment 18 kinderen meer dan vorig jaar om deze tijd. De grootste
groei vond plaats op de Daltonlocatie. We zijn blij met deze groei. Het
betekent wel dat we in sommige groepen op dit moment gezien het
aantal kinderen geen nieuwe kinderen toelaten zoals in groep 7
Wilhelmina, groep 3 Dalton en groep 6/7 Dalton en dat we voor deze
specifieke groepen een wachtlijst hanteren.



3- Kleur NIEUWS:

NIO voor groep 8.

A.s dinsdagochtend 15 oktober maken de leerlingen van groep 8 de NIO-
toets. NIO staat voor: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. 
Deze toets geeft een indicatie van het niveau voor het Voortgezet 
Onderwijs.
Aan de hand van deze toets, ons leerlingvolgsysteem en het beeld dat de 
leerkrachten hebben van de leerlingen, formuleren wij een advies m.b.t. 
het VO.

Voor de kinderen van groep 8 (en hun ouders) is het toch altijd een 
spannend moment.

Wij wensen alle groep 8-ers veel succes!

Kinderraad 2019-2020.

Trots presenteren wij de kinderraadsleden 2019 – 2020:

- Yente en Nikki uit groep 6
- Bradley en Katie uit groep 7
- Marloes en Nick uit groep 8

Bradley en Nick zijn de ervaren kinderraadsleden, die de nieuwe leden 
zullen begeleiden. De nieuwe kinderraadsleden zullen zich in een 

volgende nieuwsbrief voorstellen.

Afgelopen woensdag was de eerste vergadering o.l.v. juf Marianne. 

We gaan aan de slag voor onze school! We hebben er zin in!



Mogelijk staking op 6 november a.s.

Onlangs kregen we bericht dat de gezamenlijke vakbonden wederom een 
landelijke stakingsdag hebben uitgeroepen en wel op woensdag 6 
november a.s.

Wanneer het kabinet niet met extra geld voor het onderwijs komt, gaan 
leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs op 6 
november mogelijk staken. Daarmee dreigen de vakbonden. De 
sectororganisaties PO-Raad en VO-raad hebben begrip voor de 
stakingsoproep. Wat deze oproep betekent voor onze school, de 
Driekleur, weet ik als directeur nog niet. Vanuit het schoolbestuur 
wordt binnenkort de stakingsbereidheid gepeild en wordt besloten of 
er wel/niet onderwijs wordt verzorgd op 6 november in alle groepen 
of een deel van de school. Van de vorige stakingen weet ik dat de 
bereidheid om het werk neer te leggen toen groot was. Evenals bij de 
vorige stakingen betekent dit dat er wanneer er wordt gestaakt op 6 
november (hoe vervelend en lastig het misschien zal zijn) er geen 
opvang kan en zal zijn van kinderen. Ik houd u op de hoogte.

Erik de Jong

Leerkrachten en medicijnen geven aan kinderen

Leerkrachten krijgen regelmatig de vraag van ouders/verzorgers of zij 

willen zorgen dat kinderen op tijd bepaalde medicijnen krijgen zoals 

een antibioticakuur, een zalfje of een pufje. Zo’n vraag wordt vaak 

even aan de deur gesteld of via een telefoontje. Leerkrachten willen 

altijd graag in het belang van kinderen van alles doen en helpen, maar 

hier ligt wel even een lastig punt. Want op het moment dat de 

leerkracht ja zegt rekent u (terecht) volledig op de leerkracht dat dit 

ook zo gebeurt. We hebben om fouten en misverstanden te 

voorkomen een paar simpele regels waar we van vinden dat een ieder 

zich hier aan moet houden.

Leerkrachten mogen in principe geen medicijnen geven aan kinderen, ook 

geen paracetamolletje, dit wordt namelijk gezien als medisch handelen.

Indien het nodig is dat een kind onder schooltijd toch medicijnen nodig 

heeft worden er samen met de leerkracht, intern begeleider of 

locatieleider schriftelijk afspraken gemaakt over wie wat doet en op welk 

moment en of een en ander haalbaar en verantwoord is. Zo kunt u 

bijvoorbeeld zelf als ouder verzorger onder schooltijd altijd de medicijnen 

komen toedienen.

Uiteraard is het wel zo dat er in acute situaties direct wordt gehandeld, 

bijna iedere leerkracht op de Driekleur is namelijk bedrijfshulpverlener.



GVO-nieuws 

Beste ouders/verzorgers,

Het schooljaar is al weer een aantal weken geleden begonnen en zo ook 
het vormingsonderwijs (GVO). Via deze weg wil ik u graag op de hoogte 
houden van wat wij in de lessen behandelen.

We zijn het jaar begonnen met een spel waardoor we onze klasgenootjes 
beter leerden kennen.

In groep 3/4 hebben we aan de hand van een verhaal over Kikker ontdekt 
dat we allemaal heel bijzonder zijn, allemaal anders, maar allemaal heel 
bijzonder en uniek. 
Hierna zijn we alvast begonnen met het thema van de Kinderboekenweek. 
Het verhaal van Jona wordt hierbij behandeld. We spelen het spel ‘Ga je 
mee, of zeg je “nee”’, waarin we bedenken welke opdrachten we wel en 
welke we niet uit zouden willen voeren. Ook wordt het thema 
‘dankbaarheid’ in deze lessenserie behandeld.

In groep 5/6 zijn we ook het jaar met een ‘kennismakingsspel’ begonnen. 
Hierna hebben we een les rondom dankbaarheid gehad. Iedere les van dit 
schooljaar schrijven we één ding op waar we in de voorafgaande week 
dankbaar voor zijn geweest. Zo worden we er bewust van dat, zelfs als het 
tegen zit, we nog heel veel hebben om dankbaar voor te zijn. 
We staan stil bij wat we denken als we naar onszelf kijken en komen er 
achter hoe een ander naar ons kijkt. 
Tijdens de Kinderboekenweek reizen we mee met Mozes, Majid (10 jarige 
vluchteling uit Syrië) en Boeddha.

Hartelijke groet, 
Caroline Ellens-Non
GVO-docente

In het kader van de
kinderboekenweek doen

de kinderen allerlei 
leuke activiteiten, zoals:

* Een spetterende 
opening *

De voorleeswedstrijd 
voor groep 7 en 8

Neem je lievelingsboek 
mee naar school



Dag van de leeraar
2019

De 'Dag van de Leraar' valt in de Nationale 
Onderwijsweek en is een feestdag voor alle leraren in 
Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij 
het belang van onderwijs.

En wat werden wij in het zonnetje gezet!

De groepsleerkrachten kregen mooie tekeningen en 
schrijfsels van de kinderen. Er waren kleine cadeautjes, 
bloemen en certificaten met daarop: Je bent een Ster!

Als klap op de vuurpijl kregen we een heerlijke 
vrijdagmiddag-"borrel" met Sushi geserveerd door de 
ouderraad. Fantastisch!

Wij bedanken alle kinderen en ouders voor deze 
verrassingen!

Team van de Driekleur.



.

Ziek melden.
Is uw kind ziek of moet het naar een arts, dan kunt u dit bij voorkeur melden in 
Social Schools. Telefonisch kan natuurlijk ook: 0174-526060

Wilt u dit doen voor half 9?

Wijziging van gegevens
Als er in de loop van het schooljaar wijziging in adresgegevens, mailadressen en 
telefoonnummers zijn. Kunt u deze het beste rechtstreeks aan onze administratie 
doorgeven.
Het mailadres is administratie@obsdedriekleur.nl

Ik eet het beter – Week van de pauzehap

Gezond eten kan heel leuk zijn. Dat ontdekken basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8 met Ik eet het beter. De interactieve 
lesprogramma’s van Ik eet het beter maken leerlingen op een speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten en drinken. De 
leerlingen leren over de herkomst van hun eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en ze genieten met elkaar 
van de heerlijkste producten. Bij alle lesprogramma’s van Ik eet het beter ligt de nadruk op samen doen en samen beleven. Een
gezonde leefstijl wordt vanzelf leuk, op school maar ook daarbuiten!

Ik eet het beter is een educatief programma van Albert Heijn, in samenwerking met het Voedingscentrum.



Beste ouders/verzorgers,

De school is alweer een aantal weken bezig en ook wij hebben alweer vergaderd om te bespreken 
hoe we uw ouderbijdrage ook dit jaar weer goed kunnen besteden.

Uiteraard zal dit jaar uw bijdrage onder meer gebruikt worden voor

• de dag van de leerkracht

• de sinterklaas- en kerstviering

• de Koningsspelen

• de koningsoptocht

• de bibliotheek

• het versieren van de school

• de afscheidsavond van groep 8

• schaatsen voor groep 7 en 8

• de aanschaf van speelgoed voor tijdens de kleine pauze

Daarnaast zullen we kijken of we een bijdrage kunnen leveren aan het groene schoolplein.

Uw bijdrage is hard nodig. Naast hard werken en leren willen wij als ouderraad ook aandacht 
besteden aan het plezier dat onze kinderen mogen ervaren tijdens het schooljaar met zo nu en 
dan wat lekkers erbij.

Hoe meer wij mogen ontvangen, hoe meer wij kunnen doen voor onze kinderen op school! 
Binnenkort zult u van school de factuur ontvangen. 

Mocht u nog vragen hebben....... spreek iemand aan (de leden staan op de site vermeld) of kom 
eens een vergadering bijwonen. Iedereen is welkom.

Wij gaan ons best doen om er een leuk jaar van te maken.

Graag tot ziens.

De Ouderraad



Luizenouders gezocht
Zoals u weet is het de bedoeling dat iedere eerste week na een vakantie alle 
kinderen worden gecontroleerd op luizen. Na de zomervakantie werd er helaas in 
meerdere klassen luis geconstateerd. Ondanks meerdere oproepen zijn er 
onvoldoende ouders beschikbaar voor de controle.

De controle vindt plaats per klas in de eerste week na de vakantie. Het maakt niet 
uit op welke dag. Het is de bedoeling dat de ouders van de kinderen uit de klas de 
controle uitvoeren. De controle duurt meestal met twee ouders niet langer dan 
een half uur. Bij elke klas is er een tekort aan ouders (behalve groep 6). Indien er 
onvoldoende ouders zijn wordt er niet gecontroleerd. Zo is na de zomervakantie 
groep 1/2B niet gecontroleerd.

Iedereen wil graag een luisvrije school. Dit kan alleen met hulp van u!!!! Dringend 
verzoeken wij u zich dan ook aan te melden. Hoe meer aanmelding hoe minder 
vaak u aan de beurt zult zijn. 

U kunt zich aanmelden bij de juf/meester. Als u vragen heeft kunt u ook altijd mij 
even aanschieten.

Alvast dank namens de Ouderraad
Vanja (moeder Juna groep 6 en Isa groep 4)


