
 
 

Maandinfo april 2017 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De lente is in aantocht! We hebben prachtig weer gehad en we zien de natuur weer snel ontwaken 
uit de ‘winterslaap’. Ook de eerste lammetjes huppelen alweer door de wei.  
Nu de zomertijd weer is ingegaan, starten ook veel avondactiviteiten weer op. 
 
De leerkrachten hebben op woensdag 15 maart een studiedag gehad, met hun collega’s van de 
ISOB-scholen uit de gemeente Bergen. We waren te gast op de Teun de Jager in Schoorl en hebben 
daar verschillende workshops gevolgd. O.a. een presentatie van nieuwe ICT- toepassingen en een 
nieuw registratiesysteem bij de aanvraag van z.g. ‘arrangementen’, bij het SamenWerkingsVerband. 
Ook is er veel informatie uitgewisseld tussen de leerkrachten onderling. Alle leerkrachten van bv de 
groepen 8 hebben met elkaar gesproken. Zo ook de andere leerkrachten van dezelfde leerjaren. 
Heel leuk om te horen waar andere scholen/klassen op dit moment mee bezig zijn, en mogelijk toe 
te passen op de eigen school!  
 
Vorige week was de laatste middag van het ‘creatief uur’. Er zijn weer mooie dingen gemaakt door 
de leerlingen en de resultaten kunt u vandaag, op donderdag 17 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur 
komen bewonderen op onze tentoonstelling.  
U bent van harte uitgenodigd!  
 
Verder zijn de eerste weken van maart voor de leerlingen van groep 8 (en hun ouders) altijd 
spannend. Zij hebben zich met het schooladvies in de hand aangemeld bij de VO-school van hun 
keuze. 
 
We proberen om het externe aanbod in de school te verbreden. Zo hebben we uiteraard al veel 
contact met de peuterspeelzaal om bv thema’s en activiteiten op elkaar af te stemmen. 
Al bekend natuurlijk: de openbare bibliotheek met een jeugdcollectie en boeken die uitgeleend 
kunnen/mogen worden. Juf Anna, de consulent, is elke week in school voor leuke en zinvolle 
activiteiten rond boeken. 
Verder heeft juf José Leeuw aan alle groepen lessen ‘mindfulness’ gegeven. (Voor de leerlingen 
hebben we dit ‘aandacht training’ genoemd). U heeft hier al van gehoord via de digiDuif. 
We vinden het een goede aanvulling op ons aanbod, en we geven het vrijwel zeker een vervolg in 
het nieuwe schooljaar. 
Ook hebben we een locatie van het RID in huis, die op woensdagochtend dyslexiebehandelingen 
verzorgt. Zowel aan leerlingen van onze school als van ‘buiten’. Dat scheelt een hoop reistijd! 
Een nieuwe service in de school is de kinderfysiotherapie van ‘Kennemer Fysio’. Een aanvulling als 
uw kind motorisch wat ondersteuning kan gebruiken. U vindt verderop in deze maandinfo wat 
meer informatie over signaleren en evt. aanmelden. 
 
U ziet; zo hebben we naast onze primaire taak – onderwijs – steeds meer te bieden. 



Er is de komende tijd weer een hoop activiteit op de Driemaster: 
 
Excursies/ activiteiten. 
 
Morgen (30 maart) doen we mee aan het project ‘Ik eet het beter’. In elke klas een activiteit op het 
gebied van gezond eten. O.a. een klassenlunch voor groep 6-7 en 7-8. 
Op 6 april krijgt groep 8 een voorlichting van het bureau HALT. 
Op vrijdag 7 april is het jaarlijkse voetbaltoernooi; dit keer op de velden van st. Adelbert. Komt u 
onze school aanmoedigen? 
Op woensdag 12 april gaat groep 8 naar het verzetsmuseum in Amsterdam. 
Op 14 april (goede vrijdag, maar een ‘gewone’ schooldag) begint voor groep 6 de 
‘schooltuinperiode’. 
Dan is de week erna een spannende voor groep 8: de landelijke eindtoets (18 en 19 april) 
Zoals eerder in de maandinfo gemeld; net als vorig schooljaar niet meer van CITO maar de IEP- 
toets van bureau ICE. 
Op vrijdag 21 april zijn dan de koningsspelen, dit jaar met een iets andere invulling dan voorgaande 
jaren. Verder informatie volgt nog. 
En op zaterdag 22 april begint de meivakantie, en deze duurt 2 weken. ( 22 april t/m 7 mei) 
 
Zoals u ziet; er is genoeg te doen! Indien nodig krijgt u voor de afzonderlijke activiteiten nog apart 
bericht. 
 
Formatie 
 
Zo rond deze tijd wordt er gestart met het verzamelen van de gegevens om de nieuwe formatie 
voor het nieuwe schooljaar te kunnen maken. Ikzelf heb al enige gesprekken gevoerd bij ons 
bestuur. Net als ieder jaar, wordt het weer een lastige puzzel. 
Zeker is dat we, door het iets lagere leerlingaantal dan vorig schooljaar, het volgend schooljaar 5 
groepen zullen hebben. Het aantal leerlingen bepaalt de beschikbare hoeveelheid fte’s per school. 
(fte’s = het aantal uren personeel). 
Daarbij komt dat er door ons bestuur nieuwe normen zijn vastgesteld voor de inzet van het 
personeel. Er moet dus weer veel gerekend worden, waarbij verschillende factoren invloed hebben. 
We proberen uiteraard met hetzelfde team te blijven werken. 
Wij merken namelijk aan de leerlingen en onszelf, en we hopen bij u ook, dat we in een goede 
‘flow’ zitten wat betreft het pedagogisch klimaat. Duidelijkheid, structuur, goed met elkaar 
omgaan, evt. ruzies tussen leerlingen direct uitpraten en een open sfeer brengt rust en plezier in 
school. En dat is nodig voor stabiliteit in het team en betere resultaten van de leerlingen.  
Zodra de definitieve hoeveelheid fte’s bekend is, kunnen we echt gaan puzzelen. We houden u 
natuurlijk tzt op de hoogte over de invulling van het volgende schooljaar. 
 
Rob de Boo 
 

 
 
  



Zwemfundag 
 
Misschien heeft u in de Duinstreek of in de 
Alcmaarsche Courant het artikel gezien over DJUS 
(De Jongens uit Schoorl) In deze artikelen werd 
ingegaan op de gevaren van de zee (denk aan de 
ongevallen in de vorige zomer als gevolg van 
muien) en de verminderde zwemvaardigheden 
van de leerlingen (o.a. door afschaffing van het schoolzwemmen)  
 
Zij hebben dit opgepakt en de scholen een aanbod gedaan om met de leerlingen hier aandacht aan 
te besteden. Alle scholen van ons bestuur (ISOB) in de gemeente Bergen zijn op dit aanbod 
ingegaan. 
In juni of juli zullen de leerlingen van de bovenbouw theorieles krijgen over de gevaren van de zee 
(hoe herken je een mui, wat kun je doen, wat moet je niet doen etc.) met daaraan gekoppeld een 
fungedeelte (Brandingraften) 
De gemeente Bergen ziet hier ook het belang van in en subsidieert dit initiatief voor een groot 
gedeelte. 
 

Zie ook: https://www.bergen-nh.nl/nieuwsbericht/zeezwemlessen-leerlingen-basisschool/ 
 

 

Kinderfysiotherapie op de Driemaster   
 

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn / haar eigen manier, dit geldt 
uiteraard ook voor de ontwikkeling van de motoriek. Het kan zijn 
dat een kind moeite heeft op dit gebied, waardoor het meekomen 
in de klas lastig kan worden.  
Daarbij kan het gaan om de grove motoriek (rennen, springen, 
klimmen, buitenspelen, gymles, etc), balvaardigheid(gooien, 
mikken, vangen, voetballen, etc) of de fijne motoriek (kleuren, 
knippen, tekenen, vouwen, knoopjes, schrijven, etc).  
 

Wanneer u of de leerkracht merkt dat uw kind problemen ervaart met één of meer van 
bovenstaande activiteiten, is het mogelijk uw kind aan te melden voor kinderfysiotherapie.  
De leerkracht zal u in dat geval een aanmeldingsenvelop meegeven.  
In die envelop zit een brief met de procedure, verklaring van toestemming en een korte vragenlijst. 
Wanneer u deze ingevuld weer teruggeeft op school, kunnen wij uw kind aan inplannen.  
De kinderfysiotherapeut zal een motorisch onderzoek met enkele aanvullende testen afnemen. De 
resultaten daarvan zullen met u als ouder/ verzorger besproken worden. Indien nodig kan 
behandeling opgestart worden.  
Om u op de hoogte te houden van de voortgang werken wij altijd met een communicatieschriftje 
wat uw kind mee naar huis krijgt. De behandelingen worden vergoed door de zorgverzekering van 
het kind, wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.  
Mocht u vragen hebben of nog verdere informatie willen over kinderfysiotherapie, dan horen wij 
dat graag van u!  
We zijn elke vrijdag op de Driemaster aanwezig. Uiteraard kunt u ook contact opnemen via 
telefoon: 072-5125702 of email: shanna@kennemerfysio.nl  
Shanna de Groot en Suzanne M. Saarloos, kinderfysiotherapeut MPT 

https://www.bergen-nh.nl/nieuwsbericht/zeezwemlessen-leerlingen-basisschool/


Digitaal verzuimregister 
 
Alle scholen in het primair onderwijs worden vanaf 1 april 2017 automatisch aangesloten op het 
digitaal verzuimregister bij DUO. Hierbij wordt ongeoorloofd schoolverzuim direct digitaal aan dit 
Verzuimregister gemeld. Dit gebeurt vanuit het leerlingenadministratiesysteem van de school.  
 

Door het werken met één digitaal loket wordt de 
procedure eenvoudiger. De eerste ervaringen die zijn 
opgedaan met deze digitale melding van ongeoorloofd 
verzuim zijn positief.  
Het betekent dat de leerplichtambtenaar, zonder 
tussenkomst van de school, de registratie van 
ongeoorloofd verzuim direct ontvangt.  
Indien noodzakelijk kan hier dan ook sneller actie op 
worden ondernomen.  
 

 
Voor het hanteren van de regels verandert er voor de school niets. Verlof kan in beperkte gevallen 
verleend worden en moet ruim van te voren aangevraagd worden. 
Echter als u verlof heeft aangevraagd en gekregen, of uw kind is ziek, dan is dat geen ongeoorloofd 
schoolverzuim. 
Goed om te weten: Er is op de Driemaster (gelukkig) weinig ongeoorloofd schoolverzuim. 
 

 
MR en OR 
 
In de laatste MR- vergadering zijn o.a. besproken: het vakantierooster voor 2017-2018, de 
meerjarenbegroting, de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie), de stand van zaken rond de 
formatie en de invoering van het continurooster volgend schooljaar. U ziet best wel belangrijke 
onderwerpen. 
 
Ook de OR heeft een bijeenkomst gehad, waar ze het o.a. over het komende paasfeest hebben 
gehad. Ook is het jaarverslag besproken. U vindt dit jaarverslag binnenkort op onze website.  
Verder is de aanstaande overgang van de ouderraad naar een oudervereniging besproken. 
 
Dan zoals u gewend bent een vaste oproep in de maandinfo aan de ouders die de Ouderbijdrage 
nog niet hebben betaald.  
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! 
 
De ouderraad  
 

 

http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D31393939390D31393938310D3430313031320D3138353530380D300D45323246443641330D310D0D300D3134303931350D372E372E302E31363734380D31


Activiteiten wat verder weg 
 

De schoolfotograaf komt op 11 mei onze leerlingen op de ‘gevoelige plaat’ vastleggen. 
Zet u maar vast in uw agenda: de schoolreizen van de groepen 1 t/m 6 zijn op dinsdag 16 mei a.s. 
Groep 7 gaat van 7 t/m 9 juni op kamp; groep 8 gaat naar de Rovershut op Texel  
van 27 t/m 30 juni. 
 

Voor de schoolreizen van de groepen 1 t/m 6 krijgt u binnenkort een betalingsverzoek.  
 

 
Agenda. 
 

De agenda van de maand april is als volgt; 
 

Zaterdag 2 april Juf Esther jarig 

donderdag 6 april voorlichting bureau HALT groep 8 

vrijdagmiddag 7 april Schoolvoetbaltoernooi groep 7-8 (St Adelbert) 

woensdag 12 april Excursie groep 8 naar het verzetsmuseum 

vrijdag 14 april Goede vrijdag (gewone schooldag) 

vrijdag 14 april Start lessen schooltuin groep 6 

maandag 17 april  2e paasdag (vrij) 

18 en 19 april IEP- eindtoets groep 8 

woensdag 20 april  

donderdag 19 april  

vrijdag 21 april Koningsspelen  

zaterdag 22 april Start meivakantie t/m zondag 8 mei 

  

iets verder in het jaar:  

  

donderdag 11 mei Schoolfotograaf 

dinsdag 16 mei schoolreizen groepen 1 t/m 6 

woensdag 7 t/m 9 juni Schoolkamp groep 7 

dinsdag 27 juni t/m 30 juni Schoolkamp groep 8 Texel 

 
 

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

De schoolapp is als het ware een ‘samenvatting’ van onze website. 
Voor de zomervakantie zal er een belangrijke uitbreiding van deze app plaatsvinden. 
Het wordt dan voor de leerkracht o.a. mogelijk om direct berichten (evt. met foto’s) 
met ouders van een bepaalde klas te delen. Bv foto’s bij een excursie of een vraag 
om hulp bij een activiteit.  
Het is de bedoeling dat in de toekomst ook onze andere communicatie via onze 
website en deze app gaat plaatsvinden. U hoort hier tzt meer over! 
U kunt de app al enige tijd downloaden voor zowel IPhone als Androïd toestellen, 
door te zoeken naar ‘Schoolsunited’. Alle informatie van onze website, direct onder 

handbereik op uw telefoon! Bij instellingen even het adres van de website (www.obsdriemaster.nl) 
invullen en klaar! Doe het nu alvast! 

http://www.obsdriemaster.nl/

