
 
 
 
 
 
 
 

Maandinfo november 2016 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De afgelopen tijd zijn er een aantal lessen geweest bij het IVN. Excursies in de natuur; kriebelbeestjes  zoeken voor 
de jongste leerlingen, paddenstoelen kijken in Schoorl en een herfst- les voor groep 6-7in het bos van Bergen. De 
bovenbouw is naar Den Haag geweest met een les over democratie. Hierbij is de 2e kamer bezocht, en konden we 
een echt debat meemaken. Ook is de burgemeester op bezoek geweest om kennis te maken. De leerlingen mochten 
vragen aan haar stellen, die ze naar alle eerlijkheid heeft beantwoord. 
Zoals u merkt wordt er naast het ontwikkelen van ons onderwijs ook aandacht geschonken voor de leuke maar wel 
leerzame dingen. Ook de komende maand zijn er weer een aantal activiteiten. 
 
We zouden morgen, 5 november a.s. vanaf 10.00 uur, de eerste stap gezet in het opknappen van het schoolplein. 
U heeft hier al meer kunnen lezen in aparte digiDuif berichten die verstuurd zijn. Het eerste geld van de fancyfair is 
besteed aan 2 nieuwe voetbaldoeltjes. We gaan ze plaatsen, nieuwe lijnen zetten, de planten snoeien, beginnen met 
het opknappen van het speelschip. Kortom er is een hoop te doen. 
De voorspellingen van het weer voor morgen zijn helaas erg slecht. We hebben zojuist dan ook besloten om deze 
doe-dag uit te stellen. U krijgt hierover ook nog een digiDuif. Een nieuwe datum wordt nog bepaald en we hopen 
dan natuurlijk dat u ons komt helpen!  
 
Na ‘de week van de pauzehap’ (een initiatief om leerlingen en hun 
ouders) bewust te maken, dat een stukje fruit of groente in de pauze 
net zo lekker kan zijn als een koekje), is er volgende week dinsdag ‘het 
nationaal Schoolontbijt’ en starten we volgende week ook voor het 2e 
jaar met het ‘schoolfruit’. Dit is een project  , waarbij alle leerlingen 20 
(!) weken lang (tot de meivakantie), 3x in de week porties groente 
en/of fruit geleverd krijgen. Dit project wordt gesubsidieerd door de 
Europese Unie. 
Als school werken we zo mee aan het bewustzijn van gezond leven 
en een gezonde voeding! Gezond en lekker! 
We starten op donderdag 10 november met appels, vrijdag eten we 
pomelo’s en maandag 14 november peren. 
We zouden het, net als vorig jaar, erg fijn vinden als we hulp van ouders zouden krijgen  
bij het schillen. Ik zal daar dan een aparte digiDuif voor verzenden. 
 

Vindt u het leuk om op maandag 14 november a.s. de peren te helpen schillen, dan bent u  
maandagochtend om half 10 van harte welkom! 
U kunt zich hiervoor aanmelden met een reactie op het digiDuif bericht. 

 
Wat gezonde voeding betreft gebeurt er veel deze maand, want zoals gezegd , doet de school op dinsdag  
8 november mee aan het ‘Nationaal Schoolontbijt’. Hierbij ontbijten we met z’n allen op school. Ook hier worden de 
(gezonde) producten gratis aangeleverd. U krijgt hierover een apart digiDuif bericht met alle informatie! 
 
Op donderdag 24 november is er een Techniek show voor de groepen 3 t/m 8 met de naam Mad Science.  
Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier al wat meer over.  
Kortom genoeg te doen deze maand! 
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Het weer wordt slechter, maar we zien toch veel leerlingen rond 8 uur al op school verschijnen. 
Zij mogen echter vanaf 8.15 uur naar binnen. Daarom een dringend verzoek om uw kind (zeker bij slecht weer) wel 
op tijd, maar niet te vroeg naar school te laten gaan. 
 
Toch nog onverwacht snel zijn deze week onze digiborden vervangen door prachtig heldere touchscreens. 
Een behoorlijke verbetering, want de helderheid is vele malen beter. We hebben hiermee opnieuw flink 
geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering en de modernisering van ons onderwijs.  
De komende tijd worden op alle scholen van ons bestuur touchscreens geplaatst. De Driemaster is de eerste!  
We zijn er uiteraard erg blij mee! 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En in deze maand wordt de spanning rond 5 december al opgebouwd. We gaan schoentjes maken, en bezoeken het 
Sinterklaashuis in de Broekerveiling. U krijgt hierover nog bericht. 
In ieder geval bezoekt Sinterklaas op vrijdag 2 december met zijn pieten de Driemaster. 
 
Rob de Boo 
 

 

Mad Science komt op De Driemaster 
 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire Science show op 24 november, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 
zich weer opgegeven voor een naschoolse wetenschap en techniek cursus.  
 

De cursus is op dinsdag om 15.30 uur, vanaf 10 januari 2017.  
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van 
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal 
en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd.  
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!  
Elk schooljaar is er een nieuwe show en zijn er nieuwe naschoolse lessen.  
 

Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. 
Per groep kunnen er 15 - 24 kinderen mee doen.  
Bij minder aanmeldingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen starten we een tweede groep.  
Inschrijven kan t/m 14 december. Nu al nieuwsgierig? Kijk dan pp nederland.madscience.org  
 

 

http://nederland.madscience.org/


Groep 1-2 
 
Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kleuters een bezoek gebracht aan de boekenwinkel in Heiloo. 
Daar werd door illustrator Philip Hopman het boek ‘boer Boris gaat naar oma’ verteld, en maakte hij ‘live’ de 
tekeningen uit het boek. Een zeer geslaagde ochtend! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Groep 8 
Alle kinderen uit groep  konden meedoen aan de tekenwedstrijd van de Lions Club, die in het teken stond van het 
thema Vrijheid.  
Alles wat je maar met vrijheid te maken vond hebben mocht in de tekening terugkomen, maar er mocht absoluut 
geen wit van het papier meer te zien zijn. Er werden prachtige tekeningen ingeleverd en afgelopen dinsdag werd de 
uitslag van tekenwedstrijd bekendgemaakt! Niet alleen de uitslag van de school maar wij hebben ook de nummer 3 
van de gemeente Bergen in onze klas! Deze eer was voor Morris. 
En daar zijn wij natuurlijk heel erg trots op!! De tekening van Morris gaat nu ook door naar de districtsfinale en hoe 
het daar gaat hoort u natuurlijk zodra we iets weten!  
 
Het oriënteren op het voortgezet onderwijs gaat voor deze groep beginnen; met de klas bezoeken we verschillende 
kennismakingsochtenden van de VO- scholen in de buurt. (o.a. BSG en PCC) Aan het eind van de maand vinden de 
gesprekken plaats met meester Edwin, waarin een voorlopig advies voor het VO- niveau wordt gegeven. Met dit 
voorlopige advies, kan er dan misschien al een voorkeur voor een school worden bepaald. 
 

 
Ouderbijdrage  
Een reminder voor het betalen van de ouderbijdrage (als u dit nog niet gedaan heeft) 
We ontvangen deze graag op rekeningnr. NL82 RABO 0191 8125 87  
(tnv obs Driemaster met vermelding van voor en achternaam  en groep van uw kind(eren) 
De bedragen voor dit schooljaar zijn vastgesteld op € 25,00 per kind, en voor ieder 3e of volgend kind € 18,00. 
 
Alvast bedankt! 
 
Vriendelijke groeten, 
 
De ouderraad  
 

 
  



Toestemming fotogebruik 
 
Nog een reminder: 
We hebben nog niet alle formulieren terug ontvangen mbt het gebruik van foto’s van uw kind(eren) in o.a. 
de maandinfo, en op onze website. Ook deze formulieren ontvangen we graag spoedig terug. (ook als u 
geen toestemming geeft). 
 

 
 
Agenda 
 
De agenda van de maand november is als volgt; 
 

dinsdag 8 november Nationaal Schoolontbijt 

donderdag 10 november starten met schoolfruit; donderdag appels, vrijdag pomelo’s, maandag 
peren (schillers gevraagd!) 

donderdag 10 november  start weerbaarheidstraining groep 8 

dinsdag  november deelname aan nationaal schoolontbijt 

vrijdag 11 november St Maarten; groep 3 en 4 bezoeken de prins Hendriksstichting met 
lampionnen 

woensdag 16 november groep 7-8 bezoek HVC 

vrijdag 18 november groep 6-7 excursie de Hoep ‘waterzuivering’ 

woensdag 23 november groep 1 t/m 5; schoentjes maken ‘post aan zee’ 

donderdag 24 november Mad Science; Techniek show voor de hele school 

dinsdag 29 november groep 1 t/m 5: excursie Sinterklaashuis Broekerveiling 

vrijdag 2 december Sinterklaasviering op school 

 
 

Wist u dat u deze data ook op de kalender op onze site of de schoolapp kunt vinden? 


