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Maandinfo april 2022
Beste ouders/ verzorgers,
We staan zo weer vlak voor de meivakantie.
Deze begint zaterdag a.s. en duurt 2 weken; dus t/m zondag 8 mei.
Als het zulk mooi weer blijft als de afgelopen weken, dan mogen we niet klagen.
Er is weer veel activiteit geweest in de school:
Voor groep 5-6 zijn de lessen van de schooltuintjes weer begonnen. Op donderdagmiddag gaan ze naar
het ‘luilekkerland’ en de hutspot ging als eerste de grond in! (aardappels, wortels en uiien)
De onderbouw (groep 1 t/m 4)heeft mooie werkstukken gemaakt met juf Mieke van de Kunstkoets.
De hele school heeft als thema gehad ‘de ruimte’ met veel afbeeldingen en werkstukjes van en over de
planeten.
Dan is ook het SchoolJudo weer gestart voor alle groepen.
Dit jaar voor het eerst 6 weken fysiek les ipv 4. De leerlingen zijn als vanouds erg enthousiast.
Ook deze keer zal één van de achterliggende waardenthema’s van
de judolessen centraal staan. Ook buiten de ‘echte’ judolessen
om kan er gewerkt worden aan dit waardenthema.
Er is heel veel informatie te vinden op www.Schooljudo.nl.
De Driemaster onderschrijft de schooljudo- waarden
(vertrouwen, samenwerken, respect, weerbaarheid, discipline
en beheersing) omdat dit een heel goede aanvulling is op onze lessen sociale vaardigheden en hoe wij
vinden dat we met elkaar om moeten gaan.
Omdat we ook de komende jaren de judolessen gaan aanbieden, zijn we officieel een ‘Schooljudo-school’.
Net als honderden andere basisscholen in Nederland.
De leerlingen van groep 8 zijn allemaal aangemeld bij de school van hun keuze, en deze week hebben ze de
eindtoets gemaakt. En deze dient als bevestiging van het schooladvies.
Op donderdag 19 mei staat er een mooie Fancy Fair in het verschiet, met diverse activiteiten en een
loterij. Op deze manier proberen we wat ondersteuning binnen te halen om ons voorplein op te knappen.
We combineren deze Fancy Fair met een tentoonstelling van de werkstukken van het hiervoor genoemde
‘ruimte’ project. Zet de datum maar vast in de agenda, want u bent allen van harte uitgenodigd om tussen
18.00 uur en 20.00 uur naar school te komen.
We hebben deze dit jaar geen open dag gepland, maar we willen natuurlijk graag de ouders met peuters/
kleuters in Egmond aan Zee wel ònze school laten zien. Ook zij zijn daarom van harte uitgenodigd!
Dus kent u iemand in uw omgeving met een jong kind? U mag ze namens ons van harte uitnodigen om op
19 mei ook te komen kijken.
Want hoewel we best een mooi aantal kleuters hebben, zijn nieuwe leerlingen altijd van harte welkom!

Geslaagde Vossenjacht
Tot nu toe hadden we elk jaar op goede vrijdag ons paasontbijt.
Vanuit de ouderraad een voorstel om eens wat anders te doen: een ‘vossenjacht’.
Dus konden na een grondige voorbereiding de leerlingen afgelopen (goede) vrijdag op jacht naar de
‘vossen’. En wat hebben ze genoten; heel leuk om te zien hoe de diverse vossen zich uitgedost hadden.
Natuurlijk waren de paashazen ook weer present en kregen de leerlingen uiteraard een chocolade
presentje! Allemaal erg bedankt voor de inzet!
Toch was er een kleine teleurstelling bij één van de kleuters. Ze had de vos namelijk niet gevonden!

Bericht van Janine Bakker (intern begeleider)
In februari hebben de kinderen voor het eerst de IEP toetsen gemaakt, u heeft de talentenkaart met de
leerkracht besproken.
Wij zijn erg blij met de keuze voor de IEP. De kinderen vonden de toetsen fijn om te maken, in de
resultaten zie je precies waar een kind zit in zijn ontwikkeling.
We hebben voor de toetsen in juni nieuwe doelen gesteld per
kind, het is een zeer prettige manier van toetsen afnemen en
om de kinderen op deze manier te volgen in hun ontwikkeling
en de groei te zien.
Een vast onderdeel van IEP is het onderdeel ‘hart en handen’.
Deze toetsen zijn de afgelopen twee weken gemaakt door de kinderen. Het gaat hierbij om de onderdelen
sociaal-emotionele ontwikkeling, creatief vermogen en leeraanpak.
Voorbeelden van vragen zijn: “Mijn laatje ziet er rommelig uit” tegenover: “Mijn laatje ziet er opgeruimd
uit". De kinderen kiezen dan de uitspraak die het beste bij hen past.
Een ander voorbeeld: Ik werk graag alleen of ik werk graag samen. De kinderen kiezen dan uit verschillende
mogelijkheden in hoeverre de uitspraak bij hen past.
Laatste voorbeeld: Een kind kan bij sociaal emotionele ontwikkeling kiezen tussen: Als ik boos ben dan laat
ik dat zien of: als ik boos ben dan laat ik dat niet zien.
Op de talentenkaart die uw kind aan het eind van dit schooljaar meekrijgt met het rapport, ziet u hoe de
resultaten van uw kind zijn bij deze toetsen.
Ik realiseer me dat het nu net lijkt alsof een intern begeleider alleen maar bezig is met toetsen…..dit is
gelukkig niet het geval! In de volgende nieuwsbrief wil ik graag wat meer vertellen over mijn werk op deze
fijne school!

Schoolfruit
De schoolfruit periode is alweer voorbij. Sinds oktober hebben we elke week voor elk kind 3 porties fruit of
groente ontvangen via het Europees schoolfruit programma.
We willen, net als andere jaren, het eten van fruit als goede gewoonte behouden. Dus wilt u uw kind elke
dinsdag en donderdag een ‘fruitje’ meegeven voor de ochtendpauze?
In het algemeen zien we graag dat leerlingen goed en gezond eten. Dus als we er allemaal een beetje op
letten dan komt dat helemaal goed. En nu we het toch benoemen: wilt ook bij de traktaties in de klas een
goede keuze maken? Dus aub niet te zoet, zout of vet! Alvast bedankt!

In de vakantie
In de meivakantie is het op woensdag 27 april koningsdag.
De ondernemers van Egmond aan Zee hebben hun schouders er weer onder
gezet en met veel vrijwilligers wordt er weer een mooie dag van gemaakt.
De leerlingen hebben allemaal een strippenkaart gekregen voor diverse
versnaperingen en activiteiten. Dus komt allen!

Volop activiteiten in de meivakantie!
Tijdens de meivakantie organiseren de buurtsportcoaches van de gemeente Bergen, in samenwerking met
Jongerenwerk Bergen en lokale sportverenigingen, verschillende sportieve activiteiten. Van een dreumesinstuif en
sportspektakel tot een SportOntdekkingsweek op verschillende sportverenigingen. Voor meer informatie en
aanmelden kunt u terecht op https://www.sportenbewegeninbergen.nl/activiteitenkalender
Op maandag 2 mei wordt Sporthal De Blinkerd omgetoverd tot een waar kinderparadijs. In de ochtend zijn
dreumesen (1-5 jaar) met ouder/verzorger welkom, van 10.00 tot 11.30 uur kunnen zij klimmen, klauteren, kruipen,
rennen en vooral samen veel plezier maken.
In de middag kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar zich uitleven op luchtkussens, een stormbaan én met divers
spelmateriaal.
Wie ouder is dan zes jaar, kan bovendien meedoen aan diverse sportclinics zoals yoga, schaken, fungames en ouderkind bootcamp. Je kunt je bij binnenkomst inschrijven voor een clinic naar keuze. Ouders kunnen kosteloos
deelnemen aan de ouder-kind bootcamp van Skik.

Dinsdag, woensdag en donderdag staan in het teken van de SportOntdekkingsweek! Deze activiteit is voor kinderen
van 6-12 jaar en jongeren van 13-15 jaar. Wil jij ontdekken welke sport het best bij je past? Je kunt gave clinics zoals
freerunning, honk- en softbal en voetbal verwachten. Kinderen van 6-12 kunnen iedere ochtend van 9:00 tot 12:00
kennis maken met een nieuwe sport. Voor de 13-15 jarigen geldt dat ze van 12:30 tot 13:30 een clinic kunnen
volgen.
Meld je vooraf aan voor de activiteiten via https://www.sportenbewegeninbergen.nl/activiteitenkalender De
inschrijving voor de SportOntdekkingsweek opent op dinsdag 12 april. Iedereen kan meedoen! Gezinnen die de
bijdrage niet kunnen betalen mogen contact opnemen met de buurtsportcoach, Elles Kraakman,
e.kraakman@hollandsportbv.nl of bellen 06-29319401.

Agenda
23 april t/m 8 mei

meivakantie

Donderdag 12 mei
Dinsdag 17 mei
Donderdag 19 mei
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni

Praktisch verkeersexamen groep 7
Peuterbieb: 10 uur
Fancy Fair
Hemelvaart: leerlingen vrij
2e pinksterdag
schoolfotograaf

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

