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Extra gymles voor groep 8
Groep 7 naar Stedelijk Museum in
Amsterdam
Extra gymles voor groep 5
11.00 u. Start intekenen
voortgangsgesprekken Social Schools
Voorstelling in de Naald voor
groep 6, 7 en 8
Schaatsen op de Uithof voor
groep 7 en 8
9.30 u. en 11.00 u.
Voorstelling voor peuters van 21/2
t/m 4 jaar en hun ouders
9.00 u -12.00 u.
Open dag voor nieuwe ouders
Nieuwsbrief nr 10
18.00 u. einde intekenen
voortgangsgesprekken
Rapport voor groep 2 t/m 8
Extra gymles voor groep 6
Voortgangsgesprekken
middag en avond
Voortgangsgesprekken middag
Voortgangsgesprekken
middag en avond
Schoolconcert ISW voor groep 7 en 8
Voortgangsgesprekken middag
Extra gymles voor groep 7
Voorjaarsvakantie
Studiedag voor het team; alle
leerlingen zijn vrij

Nieuwsbrief 9
De Driekleur
locatie Wilhelmina

Gratis Peutervoorstellingen, uiteraard ook voor hun ouders !
Net als voorgaande jaren organiseert het openbaar onderwijs Westland voorstellingen op al haar scholen voor peuters en hun
(groot)ouders. Dus ook op De Driekleur. Dit jaar zal het ook weer een echte voorstelling voor peuters zijn. Naast het opdoen van kennis,
leren omgaan met jezelf en de ander in een veilige en uitdagende sfeer met een duidelijke structuur, willen we leerlingen ook cultuur
bieden.
In ‘s-Gravenzande nodigen wij als obs De Driekleur kinderen in de leeftijd van tweeënhalf tot vier jaar samen met hun (groot)ouders uit
om gratis te komen kijken en te genieten van deze voorstelling.

Locatie Wilhelmina: donderdag 14 februari 20199.30 u. en 11.00 u
Daltonlocatie: donderdag 15 februari 2019 9.30 u. en 11.00 u

Rapport en voortgangsgesprek
Op vrijdag 15 februari zullen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis krijgen. Aansluitend zullen in de week
daarna de voortgangsgesprekken worden gehouden voor groep 1/2 tot en met 7. Groep 8 doet hier niet aan mee. Zij hebben
kortgeleden de adviesgesprekken gehad.
De gesprekken vinden plaats op
maandag 18 februari ’s middags en ’s avonds;
dinsdag 19 februari ’s middags;
woensdag 20 februari. ’s middags en ’s avonds
donderdag 21 februari ’s middags

Vanaf zondag 10 februari tot en met donderdag 14 februari heeft u de mogelijkheid om zich aan te melden voor het
voortgangsgesprek van uw kind. U ontvangt daarvoor een uitnodiging via Social Schools. Wilt u, als u meer kinderen bij ons op
school hebt, er rekening mee houden dat u tussen de gesprekken van uw kinderen een pauze inlast. Dus niet aansluitend plannen.
Dat geeft u de gelegenheid om van het ene naar het andere lokaal te lopen en hebt u ook nog tijd om het werk van uw kind in te
zien.

Van de ouderraad
Beste ouders,
Helaas hebben zich, na de oproep in de vorige nieuwsbrief, onvoldoende ouders aangemeld voor de
luizencontrole. Dit betekent dat we geen luizencontrole meer kunnen doen op de huidige manier.

Besloten is dat de luizencontrole vanaf de voorjaarsvakantie gaat plaatsvinden per klas. Per klas
dienen zich minimaal twee ouders aan te melden om in de week na iedere vakantie te controleren op
luis en neten. Het maakt niet uit op welke dag de controle plaatsvind; als het maar gebeurt in de week
na iedere vakantie.
Op de deur van iedere klas zal binnenkort een intekenlijst hangen. Als zich in een klas onvoldoende
ouders aanmelden zal er in die betreffende klas geen controle plaatsvinden.
De ouders die zich aanmelden zullen een instructie krijgen. Indien bij een controle luis of neten wordt
aangetroffen vindt na twee weken nog een controle plaats. Er zal voor de ouders die zich hebben
aangemeld een aanspreekpunt zijn.
We hopen dat op deze manier na iedere vakantie de kinderen toch gecontroleerd worden en hopen
dan ook op uw medewerking!
Voor vragen kunt u Vanja (moeder van Juna groep 5 en Isa groep 3) aanspreken.
De ouderraad

Actuele agenda op Social Scools
Nu wij werken met social scools zult ook hier ook de meest actuele agenda vinden! Op
onze website zullen we alleen de vakantiedagen in de agenda plaatsen.

Fotogebruik op het plein en in de school
Wij willen u vragen (in verband met de privacywetgeving) om wanneer u tijdens
activiteiten foto’s maakt dit alleen van uw eigen kind te doen. Wanneer er eventueel
wel andere kinderen op de foto staan graag niet op social media plaatsen.

1e inloopspreekuur van het SKT.
Woensdag 16 januari j.l. werd er op de locatie Wilhelmina het 1e inloopspreekuur van
het SKT gehouden. Onze SKT- contactpersoon, Ruben van ’t Hooft was van 8.30 uur tot
9.30 uur aanwezig om naar u te luisteren en met u mee te denken m.b.t vragen over uw
kind, uzelf, of uw gezin.
Niemand heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Woensdag 20 februari 2019 zal er opnieuw een inloopspreekuur zijn van 8.30 – 9.30
uur op de locatie Wilhelmina. U kunt vrijblijvend binnenlopen. Kleine vragen zijn
wellicht ter plekke te beantwoorden en voor grote(re) vragen kan advies gegeven
worden over eventuele hulpmogelijkheden.

