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Voorwoord 
 
 

Voor u ligt het gidsje van locatie Wilhelmina. 
Hierin treft u praktische informatie aan voor 
het schooljaar 2018-2019 waaronder het 
rooster van vakanties en studiedagen en 
verder het gym-en zwemrooster. 
 
Na de zomervakantie zal ook de algemene 
schoolgids voor het schooljaar 2018-2019 
verschijnen. Deze Schoolgids is uitgebreider 
en bevat vooral inhoudelijke informatie over 
De Driekleur. Uiteraard ontvangt ieder gezin 
een digitaal exemplaar van de Schoolgids. 
 
Wij vragen u de schoolgids goed door te lezen, 
eventueel (deels) te printen en vooral te 
bewaren!  
Op onze website www.obsdedriekleur.nl 
zullen wij naast veel actuele informatie over 
onze school ook deze locatiegids en de 
algemene Schoolgids publiceren. 
Een actuele kalender treft u aan op uw 
Digiduifaccount 
 
Het team van locatie Wilhelmina 
 
 
 
 
 

http://www.obsdedriekleur.nl/
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Adressen 
 

Openbare basisschool: De Driekleur 
Directeur: Erik de Jong 
directie@obsdedriekleur.nl 
 
Locatie Wilhelmina 
Locatieleider: Frank van Adrichem 
info@obsdedriekleur.nl 
 
Vestigingsadres 
Van der Kest Wittensstraat 3 
2691 XD ’s-Gravenzande 
Telefoon:    0174-526060 
E mail info@obsdedriekleur.nl 
 
Postadres 
Postbus 8 
2690 AA ’s-Gravenzande 
Website: www.obsdedriekleur.nl 
 
 
 
 

 
Groepsindeling 2018-2019 
 

Groep 1/2A Margret Pouwer (ma,di)
 m.pouwer@obsdedriekleur.nl 
  Hanneke Noordermeer (wo,do,vrij) 
 h.noordermeer@obsdedriekleur.nl 
Groep 1/2B Lisette van Spronsen (ma,di,vrij)
 l.van.spronsen@obsdedriekleur.nl 
 Wieka van Bruggen (wo,do) 
 w.van.bruggen@obsdedriekleur.nl 
Groep 3 Susan de Koning (ma, di,wo,do)
 s.de.koning@obsdedriekleur.nl 
 Marianne van Helden (vrij) 
 m.van.helden@obsdedriekleur.nl 
Groep 4 Mieke van de Putte (ma,di,)
 m.vande.putte@obsdedriekleur.nl 
 Manja Flinterman (wo,do,vrij,) 
 m.flinterman@obsdedriekleur.nl 
Groep 5  Simone Verburgh (ma, di, vrij) 
 s.vleij@obsdedriekleur.nl 
 Saskia van Rijn (wo,do)
 s.van.rijn@obsdedriekleur.nl 
  

Schooltijden 
 

Alle groepen 
Ma, di, do, vrij 08.30 – 14.30 uur 
woensdag  08.30 – 12.15 uur 
 
Tien minuten voor het begin van de lessen gaan de 
deuren open en kunnen de kinderen naar binnen.  
 
Rechteringang groep 3, en 4 
Middeningang kleutergroepen  
Linkeringang groep 5, 6, 7 en 8 
 

 
 

Groep 6 Max van der Sar (gehele week) 
 m.vander.sar@obsdedriekleur.nl 
Groep 7 Mieke Diependaal (di,do, vrij) 
 m.diependaal@obsdedriekleur.nl 
 Frank van Adrichem (ma, wo) 
 f.van.adrichem@obsdedriekleur.nl 
Groep 8 Claudia Bregman (ma,di,wo,do)
 c.bregman@obsdedriekleur.nl 
 Saskia van Rijn (vrij)
 s.van.rijn@obsdedriekleur.nl 
 
 
Administratie:  
 administratie@obsdedriekleur.nl 
 
Conciërge:  Leen Solleveld 
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Vakantierooster 2018-2019 
 

Herfstvakantie: 22-10-2018 26-10-2018 
Vrije middag : 
Kerstdiner 

 20-12-2018 

Vrije middag  
Kerst 

 21-12-2018 

Kerstvakantie: 24-12-2018 04-01-2019 
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 01-03-2019 
Goede Vrijdag 
en 2e Paasdag 

19-04-2019 22-04-2019 

Meivakantie (incl. 
Koningsdag) 

23-04-2019 03-05-2019 

Hemelvaart 30-05-2019 31-05-2019 
2e Pinksterdag  10-06-2019 
Vrije middag zomer  19-07-2019 
Zomervakantie 22-07-2019 30-08-2019 
 

Studiedagen 
(vrije dag voor alle leerlingen) 
 
dinsdag  18-09-2018 
maandag 29-10-2018 
vrijdag  08-03-2019 
woensdag 26-06-2019 
 

 
 

Informatieavond 
 

Op woensdag 19 september 2019 is er de 
jaarlijkse informatieavond voor groep 1 t/m 8. 
Op deze avond zullen wij voor iedere klas de 
belangrijkste zaken op een rijtje zetten. 
Wilt  u deze avond dus alvast vrijhouden in uw 
agenda? In de eerste Nieuwsbrief zullen wij de 
precieze aanvangstijden voor de diverse 
groepen aankondigen 
 

 

Schoolreisje 
 

Ook de data en bestemmingen voor het 
schoolreisje zijn reeds vastgesteld. Aan het 
begin van het schooljaar ontvangt u per brief 
de nodige informatie. 
 
Groep 3 t/m 5 20 sept Linnaeushof 
Groep 6 ,  17 sept Duinrell  
Groep 7 17 sept. Survival 
Groep 8  ma  13 mei  t/m wo 15 mei 

Austerlitz 
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Rapporten 
 

De data waarop de rapporten verschijnen zijn: 
1e rapport vrijdag 15-02-2019 
 (groep 3 t/m 8) 
2e rapport vrijdag 05-07-2019 
 (groep 2 t/m 8) 
 

Oudergesprekken 
 

De startgesprekken vinden plaats op: 
Maandagmiddag   10-09-2018 
dinsdagmiddag en –avond 11-09-2018 
woensdagmiddag   12-09-2018 
donderdagmiddag en –avond 13-09-2018 
vrijdagmiddag   14-09-2018 
 
Voor de ouders van de kinderen uit groep  
1 t/m 7 is er een tweede gelegenheid voor een 
voortgangsgesprek op  
maandagmiddag en –avond 18-02-2019 
dinsdagmiddag   19-02-2019 
woensdagmiddag en -avond 20-02-2019 
donderdagmiddag   21-02-2019 
vrijdagmiddag   22-02-2019 
 
Tot slot zijn er evaluatiegesprekken op 
maandagmiddag en –avond 08-07-2019 
dinsdagmiddag   09-07-2019 
woensdagmiddag en -avond 10-07-2019 
donderdagmiddag   11-07-2019 
vrijdagmiddag   12-07-2019 
 
 

 
 
 

Schooladviesgesprekken 
 

Om te komen tot een goed schooladvies voor 
het voortgezet onderwijs zijn er in januari 
2019 gesprekken, waarbij de ouder(s), het 
kind, de leerkracht van groep 8 en de Intern 
Begeleider aanwezig zijn 
De data hiervan zijn: 
 
dinsdag 15-01-2019 
woensdag 16-01-2019 
donderdag  17-01-2019 
 
Op de jaarlijkse informatieavond zullen wij 
hierover meer vertellen. 
 
 

 
 
 
 

Eindtoets groep 8 

 
Dit jaar zal onze school meedoen aan een  
eindtoets voor groep 8 (IEP-toets).  
Deze wordt afgenomen op: 
 
dinsdag 16-04-2019 
woensdag 17-04-2019 
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Gezonde tussendoortjes 
 
Ochtendpauze 
 
Als het ’s morgens tijd is voor een pauze 
maken we daar een gezamenlijk eet- en drink- 
moment van. Vaak wordt dit moment 
gekoppeld aan het buitenspelen zodat de 
kinderen ook even lekker kunnen bewegen. 
We stimuleren om een gezonde keuze te 
maken voor het pauzehapje. Aan het begin 
van het schooljaar zal er in alle groepen 
aandacht worden besteed aan het maken van 
bewuste keuzes voor het pauzehapje. Ook 
stimuleren wij het drinken van water. We 
hopen hiermee te bereiken dat de leerlingen 
zich bewust worden van gezonde voeding en 
hier bewuste keuzes in kunnen maken. 
 
Voorbeelden van een pauzehapje: 
Een mandarijn, een appeltje, kerstomaatjes, 
een stuk komkommer, een rijstwafel, 
gedroogd fruit, stukjes paprika, één sultana 
(niet het hele pakje) of een bakje met wat 
druiven. 
 

 
 
Woensdag fruitdag. 
 
Op woensdag eten de kinderen van groep 1 
t/m 8 in de ochtendpauze fruit of groente. Dit 
nemen de leerlingen van huis mee.  
 

 
 
Traktaties 
 
De verjaardag van uw kind is een belangrijke 
dag, die ook op school gevierd wordt. Op 
school krijgt de jarige een kaart en mag de 
leerling de klassen rond. Alle leerkrachten 
schrijven iets op de kaart. Bij een verjaardag 
hoort natuurlijk een traktatie. Natuurlijk is af 
en toe iets lekkers geen probleem. Maar wist 
u dat kinderen alleen al op school al snel 25 
tot 30 traktaties per jaar krijgen? We vragen 
de ouders om de traktaties klein te houden en 
het liefst gezond. De leerkrachten stellen het 
op prijs als zij dezelfde traktatie krijgen als de 
leerlingen. 
 
In de kleutergang hangt een poster met 
voorbeelden van traktaties. Heeft u behoefte 
aan nog meer inspiratie, dan kunt u ook advies 
vragen aan de leerkrachten. 
 
Indien een traktatie echt té calorierijk of echt 
ongezond is, dan mogen de kinderen dit wel 
uitdelen maar zullen we de traktatie niet 
gezamenlijk opeten. Deze traktatie zal dan 
mee naar huis gegeven worden. 
 

 
 
Voorbeelden van traktaties: 
 
Groente of fruit in een gezellig jasje 
Popcorn , rozijntjes, één klein koekje 
Een waterijsje 
Een klein cadeautje zoals een potlood of een 
stuiterbal o.i.d. 
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Gevonden voorwerpen 
 
Alle gevonden voorwerpen worden verzameld 
in een doos. Deze doos staat in het kamertje 
van de conciërge. 
 

Fietsen  
 
De school beschikt over een niet-overdekte 
stalling achter het gebouw. Elke groep heeft 
daar een eigen gedeelte om de fietsen te 
stallen. De school is niet aansprakelijk voor 
schade aan fietsen. 
Naar en van de fietsenstalling mag uitsluitend 
worden gelopen. Op het schoolplein wordt 
niet gefietst. 
 

Ouderraad 
 
Namens alle ouders van de school is er voor 
elke locatie een ouderraad. De leden van de 
ouderraad vertegenwoordigen de ouders van 
de school. 
In samenwerking met de leerkrachten werken  
de ouderraadsleden mee aan het functioneren 
van de school. Zij ontplooien en ondersteunen 
tal van activiteiten en vormen een schakel 
tussen school en ouders. Uw wensen, ideeën 
en eventuele problemen kunnen daarom ook 
altijd via de ouderraad naar voren worden 
gebracht. Problemen van meer persoonlijke 
aard kunnen altijd aan de groepsleerkracht of 
de schoolleiding kenbaar worden gemaakt. 
Een goed contact met alle ouders wordt door 
team en ouderraad zeer op prijs gesteld. 
U bent van harte welkom bij onze ouderraads-
vergaderingen; wel houden wij graag rekening 
met uw komst, dus even tevoren doorgeven 
aan school (0174-526060). 
De vergaderingen vinden plaats op locatie 
Wilhelmina en beginnen om 20.00 uur. De 
data zullen in de Nieuwsbrief worden 
gepubliceerd. 
Wij hopen en rekenen op een goed jaar voor 
onze ouderraad op “De Driekleur”. 

Open Dag 
 
Voor ouders die nog een leuke basisschool 
zoeken voor hun kind(eren) hebben wij weer 
onze Open Dag.  Deze Open Dag vindt  
plaats op donderdag  31 januari 2019. 
 
Kent u ouders met kinderen in de leeftijd van 2 
tot 4 jaar? Het zou fijn zijn wanneer u hen wilt 
wijzen op onze Open Dag 
 

Verkeerssituatie 
 

Onze school hecht veel belang aan de 
verkeersveiligheid in de directe omgeving. 
Daarom willen wij de uitgangen van de school 
vrij houden van auto’s. U kunt hier een 
steentje aan bijdragen door uw kind lopend of 
op de fiets te brengen of te laten gaan. Dit 
bevordert tevens het verkeersinzicht van de 
kinderen. 
Komt u toch met de auto, dan is er voldoende 
parkeergelegenheid op de terreinen bij de 
WOS. 
Voor de veiligheid van alle kinderen rekenen 
wij op uw medewerking! 
Wij verzoeken u alleen te parkeren op 
daarvoor bestemde plaatsen! 
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Vakurenrooster gymnastiek 
 

dinsdag: 
09.30-10.15 u. groep 8 
10.15-11.00 u. groep 4  
 
11.30-12.15 u. groep 5* 
 
12.15-13.00 u. groep 7* 
13.00-13.45 u. groep 3* 
13.45-14.30 u. groep 6* 
 
donderdag: 
08.30-09.15 u. groep 8* 
09.15-10.00 u. groep 4* 
10.00-10.45 u. groep 5* 
 
vrijdag: 
08.30-09.15 u. groep 7 
09.15-10.00 u. groep 3 
10.00-10.45 u. . Deze les zal wekelijks 

wisselen voor groep 5, 6 en 7 
zolang groep 6 zwemles heeft 

 
Voor alle gymlessen geldt dat gymkleding 
verplicht is. Daarbij horen ook gymschoenen. 
 
De gymlessen worden gegeven in het 
sportlokaal aan de Oudelandstraat 
 
De lessen gemarkeerd met een * worden 
gegeven door de gymleerkracht Peter 
Waltman. De overige lessen worden door de 
groepsleerkracht verzorgd. 

 

 
Foto: Brandpreventie-les in groep 6 

Zwemrooster 
 

De kinderen van groep 6 zwemmen op 
donderdagmorgen in zwembad Maesemunde 
van 09.15 u. tot 10.00 u. 
 
Voor de kinderen van de groepen 1/2 is er op 
woensdagmorgen gelegenheid om mee te 
doen aan het kleuterzwemmen. Hieraan zijn 
kosten verbonden. Verdere informatie 
hierover leest u in de algemene schoolgids. 
 
 
 

 
 
 
 

Een fijn schooljaar! 
 
Wij wensen iedereen een fijn schooljaar op 
obs de Driekleur! 
      
 


