Nieuwsbrief 7
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13 december 2018
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Extra gymles voor groep 8
Kerststukjes maken
Leerlingen ‘s middags vrij (vanaf 12.00 u.)
17.30 u kerstviering op school
Vandaag geen extra gymles
Laatste schooldag voor de kerstvakantie.
(tot 12.00 u.)
Leerlingen ‘s middags vrij (vanaf 12.00 u.)
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Oudejaarsavond
Nieuwjaarsdag
Eerste schooldag na kerstvakantie
Geen schoolmelk
Hoofdluiscontrole
Extra gymles voor groep 5
Upgrade Digiduif naar Social Schools
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
1e spreekuur SKT
Adviesgesprekken groep 8
Nieuwsbrief 8
Extra gymles voor groep 6

Upgrade Digiduif naar Social Schools
Het nieuwe communicatieplatform Social Schools 3.0 zal op maandag 14 januari actief worden. Uw inloggegevens veranderen
niet. Wel moet u de app van Social Schools 3.0 installeren. Via de volgende link krijgt u daar alle informatie over.

https://www.socialschools.nl/30-voor-ouders
Ook is daar een informatiepagina met zgn. veel gestelde vragen.
Let op dat u naar de juiste versie gaat: Social Schools 3.0

Mededelingen ouderraad over Kerst
Volgende week donderdag is het alweer zo ver: de kerstviering op school. Zoals aangegeven is er dit
jaar weer voor de kinderen het kerstdiner. Aan de deuren van de groepen hangen inmiddels
kerstbomen met gerechten. Het is de bedoeling dat u een of meerdere gerechten kiest om te maken
voor het kerstdiner van de kinderen.
De deuren gaan open om 17.20 uur. U kunt dan de gerechten samen met uw kind naar de klas
brengen. Het diner van de kinderen zal eindigen rond 18.30 uur.
In een eerdere nieuwsbrief gaven we al aan dat er dit jaar een verrassing zal zijn voor de ouders
gedurende de kerstviering. Tussen 17.30 uur en 18.30 uur zullen alle klassen 1 voor 1 “iets” doen voor
de ouders. Wanneer uw kind aan de beurt is, blijft een verrassing. Terwijl u wacht hebben we heerlijke
hapjes en drankjes voor u, mede mogelijk gemaakt door

Poleij Keurslager
HEMA ‘s-Gravenzande
Albert Heijn ‘s-Gravenzande

Poelier Joh. Lieffering
De Slijters Traan
Hoogvliet ‘s-Gravenzande

We hopen op een zeer geslaagde avond voor zowel de kinderen als de ouders!

Tot donderdag!
De Ouderraad

Kerststukjes maken
Traditiegetrouw maken de kinderen op woensdagmorgen 19 december een kerststukje.
Wilt u hiervoor de volgende spullen meegeven in een tas met naam erop: pot, oase(het liefst nat en
voorgesneden), kaars, kleine takjes groen en andere versiersels?
De koude gerechten voor de kerstmaaltijd mogen donderdagochtend al mee. De warme gerechten
kunnen tussen 17.20-17.30 in de klas worden gebracht.
Wilt u op donderdagmorgen een bord, beker en bestek, voorzien van naam, meegeven aan uw
kind?

Hieronder volgt het tijdschema van de avond;
Groep 1 t/m 8:

17.30 uur-18.30 uur eten in de groep

Ouders kunnen ondertussen ook wat eten en drinken in de hal.
In deze tijd zijn er ook korte optredens van alle klassen in de vide.
Zowel donderdag 20 december, als vrijdag 21 december zijn alle kinderen om 12.00 vrij.

Kerstkaarten
Veel kinderen vinden het leuk om aan klasgenootjes een kerstkaartje te geven. Wij willen u echter
met klem verzoeken geen individuele kaarten uit te delen. Niemand hoeft zich dan verplicht te
voelen ook een kaartje te geven. Wilt u toch een kerstgroet brengen, dan graag één kaart voor de
hele klas, zodat wij die kunnen ophangen.

Adviesgesprekken groep 8
Op dinsdag 15 januari, woensdag 16 januari en donderdag 18 januari worden de gesprekken over de
eindadviezen voor groep 8 gehouden. Deze zijn bepalend voor de vorm van voortgezet onderwijs
voor uw zoon/dochter.
Het NIO-advies heeft u reeds ontvangen. Een afspraak voor een gesprek kunt u in de week na de
kerstvakantie maken via Digiduif.
De gesprekken worden altijd liefst gevoerd met beide ouders en uw zoon/dochter.

Goede voornemens
Een jaarwisseling is voor velen het moment om ook weer een aantal zaken de revue te laten
passeren en te bezien wat er veranderd kan worden. Vaak worden door deze gedachten omgezet in
goede voornemens. Graag geven wij een tip mee voor een goed voornemen met betrekking tot het
begin van de schooldag. De schooldeuren gaan al om tien voor half negen open zodat u uw kind
kunt brengen. Om half negen gaat dan de binnenbel: Dit betekent dat wij met de lessen en
activiteiten gaan beginnen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind dus vóór half negen in de klas is? Dat
werkt voor iedereen prettig.

Bijdrage continurooster (tweede herinnering)
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 NL94 RABO 0300 0801 82 t.n.v. Obs de Driekleur o.v.v. de naam en
groep van uw kind(eren).
Veel ouders hebben deze bijdrage inmiddels overgemaakt. Als u dat nog niet hebt gedaan, wilt u dit
dan zo snel mogelijk in orde maken?

SKT op onze school
Het Sociaal Kernteam Westland, kortweg SKT, wil dat kinderen, jeugdigen
en volwassenen veilig en gezond kunnen leven. Aan onze school is daarom
een zorgregisseur van het Sociaal Kernteam Westland verbonden, Ruben
van ‘t Hooft. Hij neemt mede deel aan ons Schoolondersteuningsteam
(SOT-team). De Intern Begeleiders van Obs De Driekleur, Marianne van
Helden en Ingrid Zuidgeest, overleggen indien gewenst met de
zorgregisseur. De zorgregisseur adviseert bij vragen over kinderen met
sociaal emotionele problemen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over moeilijk
samen spelen, driftbuien, negatief gedrag, teruggetrokken gedrag.
Wanneer school denkt dat het Sociaal Kernteam meerwaarde kan hebben,
bespreken we dit met u. Als u zelf vragen hebt dan kunt u die altijd stellen
bij de intern begeleiders.
Vragen over opvoeden en opgroeien
Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien, dan kunt u als ouder contact
opnemen met het Klanten Contact Centrum (KCC) van de gemeente
Westland via telefoonnummer 140174 (tijdens kantooruren).
Zij weten waar u moet zijn en verwijzen u door naar bijvoorbeeld de sociaal
makelaar of het Sociaal Kernteam Westland. U kunt ook vrijblijvend
binnenlopen bij het Buurt Informatiepunt van Vitis Welzijn in uw eigen
kern. Ook zij kunnen u desgewenst doorverwijzen naar de juiste
ondersteuning.

Eén aanspreekpunt voor ouders
Het kan zijn dat er meerdere problemen spelen of professionele (jeugd)hulp
nodig is. Bijvoorbeeld wanneer het opvoeden moeilijk is, uw kind niet luistert,
er sprake is van een problematische scheiding, verlies, schulden of andere
problemen binnen het gezin. U kunt zich dan aanmelden bij het Sociaal
Kernteam, een zorgregisseur maakt dan samen met u een plan om de
problemen duidelijk te krijgen en aan te pakken. U heeft als gezin één vaste
zorgregisseur als aanspreekpunt, die samen met u kijkt wat er nodig is. Waar
nodig wordt ook school hierin betrokken, zodat ieder vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid en inzicht kan meewerken aan het welzijn van uw kind.
Inloopspreekuur
Ruben van ‘t Hooft zal namens het Sociaal Kernteam vanaf januari één
woensdag per maand op school (locatie Wilhelmina) aanwezig zijn om te
luisteren, met u mee te denken en te adviseren als uw kind, of u, of jullie als
gezin zorgen of problemen hebben waar u zelf de oplossing niet meer voor
ziet. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Kleine vragen zijn wellicht ter plekke te
beantwoorden en voor grote(re) vragen kan advies gegeven worden over
eventuele hulp.
*Het eerste spreekuur wordt gehouden op woensdag 16 januari van 8.30 –
9.30 uur, in het Okidoki Ouderlokaal van Obs De Driekleur- locatie Wilhelmina.

Ruben van ‘t Hooft

MR-nieuws
Hallo allemaal,
Afgelopen 28 november is er door uw MR vergaderd in de Wilhelminalocatie. 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
Wegens de nodige onvoorziene afmeldingen was er een wat kleine bezetting dit keer, en er is zodoende wat korter vergaderd dan
gebruikelijk. De agenda liet dit gelukkig toe.
Wel hebben we een mooi jaarverslag kunnen ondertekenen waarin de resultaten van de school als geheel een positief beeld geven.
Vanuit het bestuur wordt de leden van de MR de mogelijkheid geboden een cursus te volgen waarin onder meer de rechten en
plichten van een MR worden verduidelijkt. Ook is er in het huishoudelijk reglement een wijziging doorgevoerd waardoor de
zittingstermijn van de leden van de MR van 2 naar 3 jaar gaat, met als doel een stabielere bezetting en minder verkiezingen. Beide
zaken zorgen voor een verbetering van de effectiviteit van de raad.
De volgende vergadering vindt plaats op 12 februari in de Daltonlocatie.
Met vriendelijke groet,
Stefan Ruinard

