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Voorwoord

(on) Nut van de Luizenzakken
Op beide locaties gebruiken we de zogenaamde luizenzakken. Het nut van deze zakken om de 
besmetting met hoofdluizen te voorkomen is ook via onderzoek niet aangetoond. Luizen stappen 
namelijk over van hoofd naar hoofd. De beste manier om de hoofdluis te bestrijden/ 
besmettingen te voorkomen is regelmatig controleren, thuis en op school na vakanties. Wanneer 
er hoofdluis is geconstateerd dan zijn er diverse middelen op de markt om het aan te pakken. 
Deze middelen zijn bestrijdingsmiddelen en mogen zeker niet preventief worden gebruikt.
De luizenzakken zouden we dus uit het schoolbeeld kunnen laten verdwijnen, maar dat doen we 
niet. We blijven ze gebruiken omdat het bijdraagt aan een opgeruimde school.

Kleuterzwemmen op de Driekleur 2018-2019 

Nederland is een waterland. Leren zwemmen, watervrij worden is van groot belang.  
Bijzonder is dat op de Driekleur er ruimte is op woensdagochtend om uw kind te laten 
kleuterzwemmen! De school biedt de mogelijkheid om deze lessen te volgen onder schooltijd op 
basis van de afspraken zoals deze ook gelden voor de particuliere lessen van het zwembad, maar 
dan tegen een zeer gereduceerd tarief.  



Kleuterzwemmen

Wat is dit? Een half uur zwemles in het zwembad vlak bij school voor de groepen ½ van de beide locaties. 
Indien u uw kind
Tussen 08.30 en 09.00 is de les waarna u uw kind weer op school aflevert. 
Wat kost dit? De les kost op dit moment slechts € 3,50 per keer. (een particuliereles kost ongeveer €10,=) 
Waarom is het zo gaaf? De zwemlessen bereiden kinderen voor op het diploma en worden gegeven door 
gekwalificeerde zwem-instructeurs. Tijdens de les kunt u vanuit het restaurant kijken en bijpraten met de 
andere ouders. Een keer per maand kunt u vanaf de badrand, in het zwembad, van dichtbij meekijken.
Waar is het? Zwembad Maesemunde, vlak bij school (Dalton locatie).

De coördinatie van het kleuterzwemmen ligt bij Herman Broeksma (hbroeksma@hotmail.com)

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 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, iedere leerkracht op de Driekleur 
is namelijk bedrijfshulpverlener.
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Do 4 okt. Nieuwsbrief 3
Vrij 5 okt. Extra gymles voor groep 7

Dag van de Leerkracht
Di 9 okt. Groep 1/2 naar het Kinderboekmuseum in 

Den Haag
Wo 10 okt. Boekenmarkt
Do 11 okt. Verkiezingen kinderraad
Vrij 12 okt. Extra gymles voor groep 8

Schooltuin winterklaar maken
Afsluiting Kinderboekenweek

Wo 17 okt. NIO groep 8
Do 18 okt. Voorleeswedstrijd voor groep 7 & 8

Nieuwsbrief 4
Vrij 19 okt. Extra gymles voor groep 5
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



Voorleeswedstrijd

Op donderdagmiddag 18 oktober zal de jaarlijkse voorleeswedstrijd worden gehouden. Gezeten op een speciale 
voorleesstoel op het podium in het speellokaal zullen enkele leerlingen uit groep 7,en 8 strijden om de titel 
“Voorleeskampioen 2018-2019”. Natuurlijk zal een deskundige jury van leerlingen uit groep 5 t/m 8 de prestaties 
beoordelen. Het publiek (groep 5 t/m 8) heeft ook zo zijn eigen voorkeuren. Kortom alle ingrediënten voor een 
spannende strijd zijn weer aanwezig. Ook zullen op deze middag de griffel en penseelwinnaars van onze school 
bekend worden.

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.



Boekenmarkt
Woensdagmiddag 10 oktober is onze boekenmarkt. Voor de kinderen en ouders van groep 1/2 beginnen we 
om 12.00 u.  
Voor de kinderen en ouders van de overige groepen starten we om  12.15 u.

Verkiezingen kinderraad

Donderdag 11 oktober aanstaande worden er verkiezingen gehouden voor de kinderraad in de groepen 6, 7 
en 8. De kinderen zijn nu al druk bezig met campagne voeren. Zodra de nieuwe kinderraad is beëdigd, zullen 
zij zich voorstellen in een volgende nieuwsbrief .



Schoolreisje groep 8

Ook dit schooljaar gaan de leerlingen van de groepen 8 van De Driekleur gezamenlijk op schoolkamp. Dat 
schoolkamp zal beginnen op maandag 13 mei 2019, wanneer we met de bus vertrekken naar Austerlitz. Op 
woensdag 15 mei 2019 keren wij weer terug naar ’s-Gravenzande. In Austerlitz hebben we een heel 
programma van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Wat we allemaal gaan doen, houden we nog geheim. 
Rond de meivakantie krijgt u het programma en verdere informatie over het kamp. Natuurlijk zijn aan dit 
schoolkamp kosten verbonden. Het totale bedrag is op dit moment nog niet precies te noemen maar zal 
rond € 110,- per leerling bedragen. Bij aanmelding moet u € 50 betalen.

U kunt het bedrag bij voorkeur overmaken op bankrekening NL94 RABO 0300 0801 82 t.n.v. OBS De 
Driekleur. Vermeldt u dan wel de naam van uw kind en “schoolkamp groep 8 2019”.

Eventueel kan er contant aan de groepsleerkracht worden betaald. Het resterende bedrag wordt later aan 
u gevraagd, zodra we precies hebben kunnen berekenen hoeveel dit moet zijn. Mocht u nog vragen 
hebben over het schoolreisje, dan kunt u die stellen aan de groepsleerkracht  
Uw kind ontvangt vandaag (donderdag 4 okt.) een apart aanmeldingsformulier. Dit formulier moet uiterlijk 
vrijdag 19 oktober a.s. zijn ingeleverd met (de melding van) 50 euro als aanbetaling voor de schoolreis.
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Beste ouders/verzorgers,  

Dit zal voorlopig mijn laatste GVO stukje in de nieuwsbrief zijn. Na de herfstvakantie begint namelijk mijn 
zwangerschapsverlof. Over mogelijke vervanging in de maanden dat ik er niet ben, kan ik op dit moment helaas 
nog niets zeggen. Wanneer hier iets duidelijk over is, zal u hierover door de school op de hoogte worden 
gebracht. 

In de eerste maand van het schooljaar zijn we in de groepen bezig geweest met een rustige start waarin we 
elkaar wat beter konden leren kennen, maar ook de waarde in onszelf en anderen verder gingen ontdekken. 
Hierna zijn we in alle groepen bezig geweest met de vraag: ‘Hoe is het allemaal ooit begonnen?’. We hebben 
hierover gefilosofeerd met elkaar. In de groepen 3/4 heb ik daarbij ook het scheppingsverhaal uit de Bijbel verteld 
en in de groepen 5/6 hebben de leerlingen zes verschillende ontstaansverhalen van over de hele wereld 
onderzocht en aan elkaar gepresenteerd. Het is mooi om te zien dat sommige leerlingen al een duidelijk beeld 
hebben van hoe zij denken dat het ooit is begonnen. Ik heb genoten van de vele details in sommige 
ontstaansverhalen.  

Nu de Kinderboekenweek is begonnen zijn we ook in de GVO lessen bezig met het thema ‘Vriendschap’. Een 
onderwerp wat mooi aansluit bij dit vak.  

Natuurlijk zullen we hierbij een aantal verhalen lezen die om vriendschap draaien. In de groepen 3/4 zullen we 
een vriendschapsarmbandje maken voor een ander die nog niet onze vriend is, maar wel zou kunnen worden. En 
in de groepen 5/6 zullen we een week lang bezig zijn met het zijn van een ‘geheime vriend’. Een mooi spel waarin 
de leerlingen vriendelijke dingen voor een ander moeten doen.  

Vanaf hier wens ik u allen een hele mooie herfst en winter toe en ik hoop uw leerlingen weer les te kunnen gaan 
geven wanneer de lente aanbreekt. 
Hartelijke groeten,  
Caroline Ellens-Non 
GVO-docent



Vanuit de MR

Hallo allemaal,
Afgelopen 2 oktober is er door uw MR vergaderd in de Daltonlocatie. Doel van de vergaderingen is objectief 
meepraten over, advies geven ten aanzien van en instemming verlenen met diverse aspecten die betrekking hebben 
op het gevoerde beleid binnen OBS De Driekleur. Dit gebeurt door een aantal vertegenwoordigers van zowel leraren 
als ouders. Mocht u als betrokken ouder iets te vragen of aan te merken hebben, kunt u natuurlijk altijd een van de 
leden van de MR aanspreken. Wij wijzen u er ook op dat u zelf agendapunten kunt inbrengen en wel via 
mrdriekleur@stoow.nl
In deze vergadering mochten we 2 van de 3 nieuwe leden verwelkomen. Het gaat om Vanja Vos, Marianne van 
Helden en Saskia van Rijn, een ouder en 2 leerkrachten van de Wilhelminalocatie, waarmee onze wens voor een 
uitgebalanceerde MR is vervuld. Wilhelmina en Dalton zijn beide evenredig vertegenwoordigd en dit stelt ons beter 
in staat ieders belang te dienen. Hoe breder de input, hoe beter de uitkomst.
De nieuwe wijze van het voeren van het startgesprek is uitgebreid besproken en daarbij kwamen diverse punten 
naar voren die, samen met de punten die door alle andere ouders ingebracht worden via een peiling, zullen worden 
meegenomen in de uiteindelijke evaluatie.
Ook is het protocol schoolzwemmen voor zowel het kleuterzwemmen als groep 6 door de leden van de MR 
doorgelicht. De volgende stap wordt hier het laten doorlichten door een juridisch specialist.
Verder is er gesproken over de huisvesting van de Daltonlocatie, waarbij is besloten dat dit voorlopig een 
terugkerend agendapunt gaat worden.
Het volgende punt was het bespreken van de wijze van inzet van middelen om de gewenste werkdrukverlichting te 
bereiken. Inmiddels is op de Wilhelmina een onderwijsassistent werkzaam en de verwachting is dat dit op korte 
termijn ook op de Dalton het geval zal gaan zijn.
Tijdens de rondvraag kwam de invulling van het pauzemoment nog ter sprake, waarbij ook hier is besloten daar een 
agendapunt voor de volgende vergadering van te maken.
De volgende vergadering vindt plaats op 28 november in het Wilhelminagebouw.
Met vriendelijke groet,
Stefan Ruinard
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