
 
Maandinfo april-mei 2018 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Wat is het schoolplein al mooi geworden! 
Om het helemaal af te maken willen we nog wat speelmaterialen en een verkeersbaan aanschaffen. 
Het zal u niet ontgaan zijn, dat we hiervoor (extra) geld proberen te genereren. 
Zo doen we mee met de Rabobank clubkas en organiseren we een obstacle-sponsor-run op 
woensdag 25 april a.s. Dit als mede- onderdeel van onze alternatieve koningsspelen. 
U kunt uw kind hierbij (laten) sponsoren. Ze hebben hiervoor een stempelkaart meegekregen. 
Maar ons direct ondersteunen kan natuurlijk ook! We hebben hiervoor een (voor ons) nieuwe 
manier aangewend. Via de site https://supp.to/driemaster  verzamelen we het sponsorgeld. Maar 
ook hier kan iedereen die ons hierbij wil helpen NU al een donatie doen! 
Op het moment dat ik dit schrijf staat de teller al op € 430,--, en dan moet de sponsorloop nog 
plaatsvinden! Helpt u mee om zoveel mogelijk donateurs te vinden? Alvast bedankt! 
 
’s Avonds organiseren we voor alle ouders die ons geholpen hebben bij het schoolplein een 
gezellige bedankavond. U bent van harte uitgenodigd. 
 
Dan is het jaarlijkse voetbaltoernooi alweer afgesloten. Een gezellige dag, waarbij zowel het 
jongens als meisjesteam ontzetten hun best hebben gedaan. En dit jaar met een fantastisch 
resultaat, want de jongens zijn zelfs kampioen geworden! Het was nog best spannend want een 
aantal teams stonden precies gelijk in winstpunten en doelsaldo. De laatste wedstrijd was dus echt 
een finale! De jongens mogen door hun overwinning verder in de regiocompetitie op 
woensdagmiddag 16 mei bij vv. Limmen. Komt u ze aanmoedigen? 
 
Dan is deze week een spannende voor groep 8: de landelijke eindtoets (17 en 18 april) 
Net als de vorige 2 schooljaren niet meer van CITO maar de IEP- toets van bureau ICE. 
 
Dan heeft u vast wel gehoord van de nieuwe AVG, de privacywetgeving. Deze is formeel vanaf 25 
mei a.s. van kracht. Ook de school heeft hier uiteraard mee om te gaan en moeten er diverse 
aanpassingen op administratief en organisatorisch gebied plaatsvinden. 
Eén van de strengere regels is, dat we elk jaar expliciet aan u toestemming moeten vragen voor het 
gebruik van foto’s van uw kind(eren). Bv een verslagje van een excursie in deze nieuwsbrief met 
een foto, kan alleen als de ouders van de kinderen die op deze foto staan, uitdrukkelijk hun 
toestemming hebben gegeven. Gelukkig vinden veel ouders dit tot nu toe wel goed, maar het is wel 
een extra administratie. 
Na de meivakantie zult u daarom een formulier ontvangen, waarop u uw toestemming kunt 
aangeven. 
 
Alvast een fijne Koningsdag en een mooie meivakantie toegewenst! 
 
Rob de Boo 

https://supp.to/driemaster


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. 
Het doel is dat we het volgend schooljaar, ondanks dat we met een lager leerlingaantal starten dan 
vorig schooljaar, toch 5 groepen willen formeren. Wel is het zo dat het aantal leerlingen de 
beschikbare hoeveelheid fte’s per school bepaalt. (fte’s = het aantal uren personeel). Dus hoe 
minder leerlingen, hoe minder geld en personeel beschikbaar voor de school. 
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 nog steeds 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 
 

Het RID 
 
Graag wil ik mij eens voorstellen! 
Mijn naam is Sara Pater. Dit schooljaar ben ik nl iedere woensdag in de 
Driemaster te vinden.  
Ik werk voor het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) en geef 
dyslexiebehandelingen aan kinderen van de Driemaster en andere scholen in 
de buurt.  
De andere dagen doe ik dit op de hoofdvestiging in Alkmaar.  
Ook geef ik korte cursussen, bijvoorbeeld als een kind vastloopt met 
(werkwoord)spelling of begrijpend lezen. Ook dit is mogelijk bij ons! Naast 
dyslexie en alles wat met lezen en spellen te maken heeft zijn wij gespecialiseerd in dyscalculie 
(rekenproblemen).  
 
Verder ben ik na werktijd graag met muziek bezig, zo speel ik in een bandje en speel ik piano voor 
meerdere koren waaronder een kinderkoor. Ook sporten, gezelligheid met vrienden en familie en 
wandelen door het prachtige West-Friesland is heerlijk tijdverdrijf!  
Mocht u als ouder vragen hebben in de richting van lezen, spellen of rekenen, loop gerust even 
binnen voor 9 uur of tussen 12:30 uur en 13:00 uur. Ik zit in het kamertje van juf Sylvia. 
 
Tot ziens in de school! 
Hartelijke groet, 
Sara  
 
 
 
 

 



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 
 

 
Activiteiten wat verder weg 
 

De schoolfotograaf komt op donderdag 24 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 donderdag 7 juni a.s. 
Groep 7 gaat van 16 t/m 18 mei op kamp; groep 8 gaat naar de Rovershut op Texel  
van 26 t/m 29 juni. 
 

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

 
Zomerse toneellessen op de Driemaster! 
Kom jij ook toneelspelen?   
 
Vanaf woensdag 18 april a.s. kunnen alle kinderen 
uit Egmond aan Zee weer wekelijks toneellessen op 
onze school volgen. Als uw kind 8 jaar of ouder is, is 
hij/zij  van harte welkom in het spellokaal van onze 
school. Daar zal Marieke Sibarani van Woordstudio 
uit Egmond aan Zee weer op woensdagmiddag 
toneellessen geven. 



Wat gaan de kinderen tijdens de 8 lessen doen? 
Ze gaan vooral plezier maken en kijken hoe het is om iemand anders (na) te spelen. Uw kind hoeft 
geen ervaring te hebben maar het vooral leuk vinden om zich vrij te voelen. Want hoe vrijer je je 
voelt, hoe makkelijker het is om in de huid van een ander te kruipen. Want dat is uiteindelijk waar 
toneelspelen allemaal om draait! 
 
De lessen (7 euro per les) beginnen op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur en de groep 
heeft maximaal 12 leerlingen, dus meld je snel aan! Bij heel mooi weer wordt er buiten 
toneelgespeeld!  Heeft u nog vragen? Bel 06 – 15 277 534 
 
via: info@woordstudio.nl of www.woordstudio.nl 
Tot ziens in april! 
Marieke Sibarani 
 

 
Schooltuintjes 
 
Net als de vorige schooljaren is groep 6 gestart met het 
werken aan de schooltuintjes. 
Elke woensdagochtend wordt er geharkt, gezaaid, gekweekt 
en uiteindelijk natuurlijk geoogst. 
 

 
 
 
 
 

 
 
(ingezonden) 

 
Ouder-Kind mindful run 
Doelgroep: ouders en kinderen vanaf 8 jaar. 
Tijd: 10.00 uur – 11.30 uur, start bij Nijntje op het 
Nijntjesplein. 
Opgeven voor deze ouder-kind mindfulrun kan via 
www.mindfulrun.nl/egmond 
Kosten: ouders € 25,-- en kinderen € 7,50.  
De bijdragen komen volledig ten goede aan het  Ronald 
McDonald Kinderfonds 
 
 

 

mailto:info@woordstudio.nl
http://www.woordstudio.nl/
http://www.mindfulrun.nl/egmond


 
Agenda. 
 

 
De agenda van de maand april en mei is als volgt; 
 

17 en 18 april IEP- eindtoets groep 8 

maandag 23 april MR- vergadering 

Woensdag 25 april Obstakel sponsorloop/ koningsspelen 

Woensdag 25 april Bedankavond hulpouders schoolplein 

Vrijdag 27 april Koningsdag en start meivakantie t/m zondag 13 mei 

Dinsdag 8 mei Juf Elly en meester Rob jarig 

woensdag 16 mei Schoolkamp groep 7 t/m vrijdag 18 mei 

woensdag 16 mei Vervolgronde schoolvoetbal groep 8 

Maandag 21 mei 2e pinksterdag 

Donderdag 24 mei Schoolfotograaf 

  

iets verder in het jaar:  

  

Zaterdag 2 juni Juf Suzan jarig 

Maandag 4 juni Sportweek t/m vrijdag 8 juni 

Donderdag 7 juni Schoolreizen groepen 1 t/m 3 en 4 t/m 6 

dinsdag 26 juni t/m 29 juni Schoolkamp groep 8 Texel 

 
 

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


