
 
 
 
 

   
 
 

 

 

Maandinfo juni- juli 2017 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
In deze maandinfo veel informatie. We hebben namelijk veel gedaan sinds de meivakantie, en er staat 
(zoals altijd aan het eind van het schooljaar) nog veel op de agenda. Want in de laatste fase van een 
schooljaar is het ook voor de leerkrachten altijd erg druk. Naast de CITO- toetsingen en de verwerking 
daarvan zijn er een aantal evaluatie en overdrachtmomenten. 
Veel korte verslagen van de activiteiten heeft u wellicht langs zien komen op onze facebookpagina. 
11 mei was de schoolfotograaf op school; we hopen dat u de foto’s mooi vindt. 
Op 16 mei waren de schoolreizen naar Hoenderdael en Duinrell. De leerlingen hebben geweldig genoten. 
Dank aan alle ouders die hierbij geholpen hebben! 
Groep 7 is op kamp geweest en het was een hele ervaring! Niet alleen door het plotselinge veel slechtere 
weer. De bikkels hebben evengoed een prima kamp gehad. Ook hier dank aan de support van de 
begeleidende ouders! 
Dan zijn de halfjaarlijkse CITO-toetsen weer afgenomen en zullen deze binnenkort worden ingevoerd in 
ons leerlingvolgsysteem. Na analyse kunnen we dan de vorderingen van de leerlingen in kaart brengen. 
De resultaten van uw eigen kind wordt met u besproken op de oudergesprekken. Deze vinden plaats in de 
laatste twee weken. U krijgt binnenkort een uitnodiging om u hiervoor in te schrijven. 
 
Groep 8 heeft in april de eindtoets gemaakt en de resultaten hiervan zijn binnen. We zijn opnieuw trots op 
onze leerlingen! Net als vorig jaar heeft ook deze groep boven het landelijke gemiddelde gescoord. Super 
gedaan! Inmiddels zijn alle leerlingen aangemeld en ingeschreven op de VO-school van hun keuze. 
 
Morgen gaat groep 8 op schoolkamp naar Texel. Tot en met vrijdag zullen zij leuke activiteiten 
ondernemen op dit mooie waddeneiland. Zij verblijven, zoals vele groepen voor hen, weer in de 
Rovershut! We wensen hen veel plezier! 
 
 
Morgen is ook de landelijke actiedag van het basisonderwijs in Nederland. U heeft hier vast al wat over 
gehoord en gezien in de media. Er is brede steun voor deze actie van zowel de vakbonden, de besturen en 
de schoolleiders. De actie duurt een uur en wordt op diverse scholen op uiteenlopende wijze ingevuld. 
Scholen starten later of hebben een activiteit al of niet met ouders. 
Doel is om aandacht te vragen dat het prachtige vak van leerkracht de laatste jaren behoorlijk is 
verzwaard. Bovendien lopen de salarissen achter bij die van de leerkrachten in het Voortgezet Onderwijs. 
Het gevolg is dat er weinig studenten nog kiezen voor de Pabo’s en dat er een groot tekort aan 
onderwijskrachten gaat ontstaan. Vandaar nu een uur actie voor minder werkdruk en een eerlijk salaris. 
Morgen wordt de petitie aangeboden aan de politiek in den Haag. 
Ook u kunt de juffen en meesters van Nederland steunen door deze 
petitie te tekenen op www.pofront.nl 
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Dan hebben we in de week van 3 t/m 7 juli een sportieve week. Elke dag is er een activiteit op sportief 
gebied. Er wordt gedanst en gevoetbald, gaan we naar de reddingsbrigade, spelen we midgetgolf, hebben 
de groepen 6-7 en 7-8 een ‘zeezwemfundag’ en gaan we op vrijdag tennissen met alle leerlingen. 
Op donderdag 6 juli hebben we dan onze sportdag op de hockeyvelden van AMHC in Alkmaar. U heeft hier 
al een digiDuif over ontvangen. Als u ons hierbij wil helpen; graag! U kunt zich aanmelden bij de leerkracht. 
We hopen uiteraard op mooi weer. 
De sportdag eindigt rond 12.30 uur, en we zijn rond 13.15 uur weer op school.  
 
In deze sportweek staat onze jaarlijkse evaluatie/ studiedag gepland. 
Deze is op woensdag 5 juli; Met elkaar bespreken we onze inspanningen en resultaten van het afgelopen 
jaar. Hoe zijn de dingen verlopen, wat ging er goed, wat ging minder, hoe kunnen we ons verbeteren.  
Een belangrijk moment voor de school om van daaruit weer de nieuwe plannen voor het komende 
schooljaar vast te leggen. De leerlingen zijn op deze woensdagochtend vrij! 
Aansluitend heeft het team het jaarlijkse personeelsuitje. 
 
Er komen nog een paar excursies en activiteiten: Zo heeft groep 1-2 op woensdagochtend 27 juni een opa 
en oma dag, gaat groep 3 op 30 juni naar Parnassia om alles over bijen te leren, en gaan de groepen 5-6 en 
6-7 op 11 juli naar Petten. Daar leren ze alles over de vernieuwde zeewering tussen Petten en Camperduin. 
 
 

 
Ouderportaal 
 
Voor het volgende schooljaar staan er administratief een aantal veranderingen op de rol. 
Zo zullen we van de DigiDuif overstappen op een ander communicatiemiddel: het ouderportaal. 
Dit ouderportaal is een onderdeel van onze website en maakt het mogelijk om sneller en meer informatie 
te delen. Zo wordt het ook mogelijk om niet alleen te mailen maar ook bv bij een excursie direct een 
berichtje met foto te sturen naar de ouders van de betreffende groep. 
We zijn op dit moment de voorbereidingen aan het treffen. 
Aan u wordt gevraagd om eenmalig uw mailadres en telefoonnummer aan te leveren voor dit 
ouderportaal. Na aanmelding ontvangt u dan een code waarmee u toegang krijgt tot de informatie. 
Uiteraard valt deze gegevensuitwisseling onder de nieuwe privacywet, waar ook scholen zich aan moeten 
houden. Als het zover is, krijgt u hiervan van ons bericht. 
 

 
Tevredenheidsonderzoek 
 
Nog voor de zomervakantie houden we het eerder aangekondigde tevredenheidsonderzoek. 
Elke school is verplicht dit regelmatig te doen. De laatste grote oudertevredenheidspeiling dateert van 
enige jaren geleden. (we hebben wel zelf al eens een enquête tussendoor gehouden), dus is het goed om 
dit weer eens te houden. 
Ikzelf werk nu bijna drie schooljaren op de Driemaster en ben erg benieuwd hoe u als ouder vindt dat de 
school zich ontwikkelt heeft en er nu voor staat. Daarnaast gaan we wrsch. ook een tevredenheidspeiling 
onder leerlingen houden. We krijgen dan een mooi beeld van verschillende invalshoeken. 
U hoort hier binnenkort meer over. 
 

 
  



Dyslexie 
 
Dyslexie is voor de leerlingen die dit hebben een lastig probleem. Ook voor school is het moeilijk om vast 
te stellen of een leerling mogelijk dyslexie heeft. Daarom wat extra informatie. 
De laatste tijd is dyslexie ook veel in het nieuws geweest. De indruk is hierdoor ontstaan, dat veel 
leerlingen dit zouden hebben. Dit blijkt niet altijd het geval. 
Ouders worden onzeker als hun kind wat minder presteert op taal en leesgebied, en vragen de school soms 
om een dyslexieonderzoek. 
Zo’n onderzoek mag echter niet ‘zomaar’ worden afgenomen en is bovendien erg duur. De kosten liggen 
rond de € 1000,00 per onderzoek. 
Zo’n onderzoek kan pas door de school aangevraagd worden als de leerling op diverse leesonderdelen 3x 
achtereen een ‘E’ CITO-score heeft. (dat is een periode van ruim een jaar) In de tussentijd werkt de school 
uiteraard aan de vaardigheden van deze leerling. 
Zelfs als de ouders zelf dit onderzoek willen betalen, wordt er aan de school gevraagd om de CITO-scores 
aan te leveren. 
Mocht er aan bovenstaande voorwaarden voldaan worden, dan kan er door de school een onderzoek 
aangevraagd worden. Een extern bureau doet dan dit onderzoek. 
Wij werken hiervoor samen met het RID. Zij beoordelen de aanvraag en nemen het onderzoek af. 
Als de diagnose inderdaad dyslexie is, kunnen zij ook de specifieke behandeling inzetten. 
Zij doen dit inmiddels voor enkele kinderen van de Driemaster, maar ook voor andere leerlingen, bij ons op 
school. 
 

 
Rapport 
 
Dit jaar hebben we voorbereidingen getroffen voor ons nieuwe (digitale) rapport. 
De leerkrachten kunnen het volgend schooljaar de beoordelingen digitaal invoeren en worden de 
resultaten op een geheel nieuw ontworpen geprint. 
Bij het komende rapport gaan we op de achtergrond proefdraaien met dit nieuwe systeem. 
U moet nog even geduld hebben, maar wij vinden het erg mooi geworden 
 

 
Zomerlezen 
 
Het is voor kinderen goed om tijdens de zomervakantie hun leesvaardigheden te onderhouden. 
Zo is er bv de vakantieBieb-app! Een app vol gratis e-books, ook voor kinderen. Jörgen vertelt je er meer 
over in het filmpje hieronder en meer informatie over de VakantieBieb vind op: www.vakantiebieb.nl 
 
https://www.bing.com/th?id=OM1.X6srLc%2bjiyEafA&pid=Api 
 
Bij uitgeverij Zwijsen zijn voor groep 3 en 4 speciale boekjes uitgegeven. Ze kosten € 3,50 per stuk en zijn te 
bestellen via www.zwijsen.nl/series/zomerlezen 
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Inleveren bibliotheekboeken 
 
Wilt u er aub voor zorgen dat evt. geleende boeken uit de (school)bibliotheek, voor de vakantie weer 
ingeleverd zijn? Zo kunnen alle titels weer gecontroleerd worden en zijn we er zeker van dat we het 
nieuwe schooljaar weer met een gevulde bibliotheek kunnen starten. 
Lege Batterijen 
 
Sinds enige weken staat er bij de ingang een ton, waar lege batterijen ingeleverd kunnen worden. 
Batterijen zijn zeer slecht voor het milieu en mogen daarom niet bij het gewone afval. 
Dus: uw lege batterijen kunt u bij ons kwijt. U helpt ons ook daarmee, want wij krijgen er een vergoeding 
voor! 
 

Gevonden voorwerpen 
 
Onze mand met achtergebleven kleding is weer aardig vol. 
Mist u thuis nog iets van uw kind. Wellicht kunt u het bij ons weer terug vinden! 
Hieronder een kleine greep uit de mand. 
 
 

 
 

 
Schoolplein 
 
Het lijkt stil rond de activiteiten mbt. ons schoolplein. Achter de schermen wordt er echter doorgewerkt. 
Zoals eerder gemeld hebben we nieuw ‘rollend materieel’ aangekocht, en voetbaldoeltjes 
Vrijdag a.s. hebben we een gesprek met een leverancier, die ons een voorstel gaat doen voor de 
herinrichting van ons plein. Er zijn grote kosten aan verbonden, dus we moeten dit goed voorbereiden. 
Hopelijk kunnen we er mee uit de voeten en kunnen we de volgende stap gaan zetten. 
 

  



Schoolvakantie volgend schooljaar. 
 
We hebben in overleg met ons bestuur en kijkend naar de scholen voor VO het vakantierooster voor het 
volgend schooljaar met elkaar vastgesteld. 
Vrijwel alle schoolvakanties zijn door het ministerie vastgesteld (zomervakantie, kerstvakantie) of sterk 
geadviseerd (herfstvakantie, voorjaarsvakantie en 1 week van de meivakantie). Vrijwel alle scholen houden 
zich aan deze data. 
De ruimte om zelf in te vullen zit in een week, die meestal aan de meivakantie wordt ‘vastgeplakt’ zodat er 
twee weken vakantie ontstaat. 
Komend jaar is er een verschil tussen de twee regio’s ( Alkmaar en IJmond-noord) VO- Scholen uit de regio 
Alkmaar hebben voor de week voorafgaand aan de vastgestelde week gekozen ( 28 april t/m 6 mei) de VO- 
scholen uit de regio IJmond- Noord juist voor de week na deze week. 
 
Zoals gezegd hebben we hierover overlegd met de scholen binnen ons bestuur en gekozen om onze week 
nà de vastgestelde week te plaatsen. Dit voornamelijk omdat anders de periode naar de (laat beginnende) 
zomervakantie wel erg lang zou duren. 
 
De schoolvakanties 2017-2018 zijn nu als volgt: 
 
Vakantie Data 

Herfst 21 oktober t/m 29 oktober 2017 

Kerst 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 

Voorjaar 24 februari t/m 4 maart 2018 

Mei 27 april t/m 13 mei 2018 

Zomer  21 juli t/m 2 september 2018 

 

 

Agenda. 
 
De agenda van juni en juli is als volgt; 
 

Maandag 26 juni Suikerfeest 

Dinsdag 27 juni Landelijke actiedag 

Dinsdag 27 juni Schoolkamp groep 8 Texel 

Woensdag 28 juni Opa en oma dag groep 1-2 

Vrijdag 30 juni Excursie groep 3 Parnassia: bijen 

Maandag 3 juli Start sportieve week 

Woensdag 5 juli Studieochtend; alle leerlingen vrij 

Donderdag 6 juli jaarlijkse sportdag; alle leerlingen na 13.15 uur vrij 

Maandag 10 juli Start rapportgesprekken. Duur: 2 weken 

Dinsdag 11 juli Excursie groep 5-6 en 6-7 naar Petten 

Donderdag 13 juli musical groep 8 

Zaterdag 22 juli Start vakantie t/m 3 september 

 


