
Obs de Driekleur Nieuwsbrief 5          locatie Wilhelmina 2018-2019 

Agenda  
 
do 15 nov. Nieuwsbrief 5 
vrij 16 nov.. Extra gymles voor groep 8 
za 17 nov. Landelijke intocht Sinterklaas in Zaanse Schans 
ma 19 nov. Lootjes trekken voor groep 5 t/m 8 
vrij 23 nov.. Extra gymles voor groep 5 
   Verkeersles “dodehoek” voor groep 7 
di 27 nov. Schoen zetten voor alle groepen 
wo 28 nov. poppenkastvoorstelling voor peuters, kleuters en groep 3  
do 29 nov. Houtwallen maken groep 8 
vrij 30 nov.. Extra gymles voor groep 6 
 

GVO nieuws 
 
Wij hebben u al eerder laten weten dat Juf Caroline met verlof is vanwege haar zwangerschap. 
Inmiddels is er een vervanger voor haar beschikbaar. Arie van der Pijl zal met ingang van a.s. dinsdag 
de lessen in groep 3 t/m 6 overnemen totdat Juf Caroline weer terug is. De lessen zullen wekelijks 
afwisselen tussen de ene week groep 3, 4 en de andere week groep 5, 6.  
 

Mijn naam is Arie van der Plas en ik ga op De Driekleur op dinsdagochtend 
godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) geven. Ik heb hier heel veel zin in!   
Ik ben 24 jaar oud en ben protestant christelijk. 
In 2015 ben ik afgestuurd als leerkracht basisonderwijs en heb een aantal jaren 
lesgegeven. Nu ben ik na de zomervakantie begonnen met dit vak op verschillende 
scholen in deze regio. 

Omdat ik godsdienst erg interessant vind en ik hier graag meer over wil leren ben ik dit jaar ook 
begonnen aan de studie theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
 In komende nieuwsbrieven zal ik enkele keren iets vertellen over wat wij in de GVO-lessen doen. 
  
Ik hoop er met de leerlingen die GVO volgen een leuke en leerzame periode van te maken. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Arie van der Plas! 
 

Voorlichtingsavond VO 
 

 
 
Op dinsdag 20 november is er een voorlichtingsavond voor de ouders met een kind in groep 8. Op 
deze avond geeft een aantal scholen voor Voortgezet Onderwijs informatie over hoe het op die school 
gaat. Wij vinden het fijn dat ook dit jaar weer veel ouders zullen komen. Deze bijeenkomst vindt plaats 
op locatie Wilhelmina. 
  



[Typ hier] 
 

De Kinderraad van Obs De  Driekleur 
-Locatie Wilhemina- 

De Kinderraad stelt zich voor: 
 
Ik ben Lieke uit groep 8. Ik ben 11 jaar oud. Mijn hobby’s zijn: korfballen, afspreken met 
vrienden en klimmen. Ik wilde in de kinderraad, omdat ik de stem van de kinderen wil laten 
horen en omdat ik het leuk vind.  
 
Hallo ik ben Bradley en zit in groep 6.  
Mijn hobby’s zijn buiten spelen, voetballen.  
Ik wilde graag in de kinderraad omdat ik leuke ideeën heb en deze graag met andere 
kinderen wil delen, en deze graag uit wil laten komen.  
 
Mijn naam is Nick. Ik zit in groep 7 van de Driekleur, locatie Wilhelmina.  
Mijn hobby's zijn: scouting, knutselen en timmeren.  
Ik wilde graag in de kinderraad, omdat ik een paar dingen heb die ik wil veranderen: 
* Graag wil ik dat de klimboot vernieuwd of vervangen word; 
* Graag zou ik zien dat er meer buitenspeelgoed komt, zoals voetballen en hockeysticks; 
* Meer buitenlessen; 
* Meer planten in de school en 
* Meer soorten sport bij de gym. 
Verder vind ik, dat ik goed naar anderen kan luisteren. 
 
Hoi allemaal, mijn naam is Musa. Ik ben 10 jaar en zit in groep 6. Ik zit in de kinderraad en 
mijn adoptie klassen zijn groep 5 en 6. Ik heb mezelf opgegeven voor de kinderraad om de 
school nog leuker te maken. Mijn hobby is voetbal, voetbal en nog een keer voetbal. Dus 
even voor de duidelijkheid ik hou van voetbal. Ik hoop dat mijn tijd in de kinderraad een 
succes wordt! 
 
Jesper groep 7 

Hobby‘s : tekenen en voetballen 

Waarom ik in de kinderraad wilde : omdat ik goed naar anderen kan luisteren en ik wil de 

school helpen, want ik heb goede ideeën zoals: koude pakjes melk op school, meer buiten 

lessen, groener schoolplein en een hoger hek bij het voetbalveld. 

Safwan groep 8  

Hobby’s: Voetbal en boxen 

Ik wil in de kinderraad om de school leuker en gezelliger te maken en ik vind het heel 

belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. 

Fietsverlichting 
De dagen worden weer donker en de zichtbaarheid van de kinderen op de fiets is 

dan dus nog belangrijker. Denkt u eraan te controleren of het fietslicht van uw 

kind goed werkt! 



[Typ hier] 
 

Sinterklaasfeest 2018 

Op woensdag 5 december vieren we zoals ieder jaar weer het Sinterklaasfeest. 
De leerlingen zijn deze dag  van 8.30 uur tot 12.15 uur op 
school. 
De inloop is voor alle kinderen via de hoofdingang. We zwaaien 
Sinterklaas met alle kinderen uit en hopen dat veel ouders 
daarbij aanwezig willen zijn. We ontvangen u dan ook graag om 
12.00 uur op het plein. De ouders en evt. broertjes en zusjes 
wordt vriendelijk verzocht om achter de kinderrijen te wachten 
en niet ertussen. Zo hebben de kinderen goed zicht op Sint en 
zijn pieten. Wilt u ook het hek zoveel mogelijk vrijhouden zodat 
de kleuters alles goed kunnen zien?  

Na het uitzwaaien van de Sint gaan alle kinderen nog even terug naar hun eigen lokaal. 
Op woensdag 6 december mogen de kinderen van groep 3 en 4 een cadeautje meenemen om te 
laten zien. De kinderen van groep 1 en 2 hebben die ochtend speelgoedochtend. 
 

Sinterklaasjournaal 
Wij zullen op school het wel en wee van Sinterklaas en zijn pieten volgen via het Sinterklaasjournaal. 
Het journaal start op maandag 13 november. Wij zullen hier dagelijks met de groepen 1 t/m 4 naar 
kijken. 
 

Surprises van groep 5 t/m 8 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zullen op maandag 19 november lootjes trekken voor de 
surprises. Natuurlijk wordt daar een gedicht bij gemaakt. De kinderen vullen op het lootje in wat ze 
graag zouden willen krijgen (richtbedrag is € 5,-). De surprises moeten uiterlijk dinsdag 4 december 
op school zijn ingeleverd. De surprises mogen niet worden ingepakt omdat ze tentoongesteld gaan 
worden.  
 

Schoen zetten 
Op dinsdag 27 november mogen de kinderen hun schoen zetten in de klas.  
 

Schoolfruit 
 
Ook komende week is er op woensdag,  , donderdag en vrijdag schoolfruit voor de leerlingen. Op 
woensdag een appel, donderdag een peer en vrijdag een stukje meloen. Als u dat wenst kunt op deze 
dagen uw kind natuurlijk een eigen stukje fruit meegeven.(geen koek o.i.d.) 
 

Bijdrage continurooster 
 
Ook dit jaar vragen wij weer een bijdrage van 40,- per kind voor het zgn. continurooster. Van deze 
bijdrage wordt o.a. het toezicht tijdens de lunchpauze betaald. Ook wordt dit geld besteed aan bijv. 
buitenspelmateriaal. 
U kunt de bijdrage storten op NL39 RABO 0300 0801 82 t.n.v. Obs de Driekleur o.v.v. de naam en 
groep van uw kind(eren). Wilt u dit graag doen voor 1 december a.s. 
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Opvoeden in een wereld met social media, games en 
telefoons! 
21 november 2018, van 19:30 tot 21:30 | Bibliotheek Naaldwijk 

Kosten: gratis, wel even aanmelden: 
www.bibliotheekwestland.nl/actueel/agenda/opvoeden-in-een-wereld-met-social-
media--games-en-telefoons- 

 

Een informatieavond over het omgaan met gamen, social media- en telefoongebruik 
van uw kind. Over veiligheid, sexting en risicodoelgroepen. Welke regels stel je? Een 
avond vol tips en tricks! De avond wordt verzorgd door Brijder Jeugd Preventie i.s.m. 
Doel Preventie. 

Ik wil me graag aanmelden! 

 

 

https://probiblio2.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=6026;a_id=6993;event=tickw_uitvsel;u_id=9527;sid=d07a90d6-4555-4d9d-b669-13df02f8b7c1;prt=INTERNET;taal=nl_NL;var=portal

