
 
 
 
 

 
 
 

 

Maandinfo maart 2018 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Hierbij de maandinfo voor de maand maart. 
De voorjaarsvakantie zit er op en we gaan nu toch echt de lente in. Het is best nog wel fris buiten, 
maar overal zijn de sneeuwklokjes en krokussen al te zien. 
Vlak voor de voorjaarsvakantie zijn de rapport/ oudergesprekken geweest. We hopen dat u veel 
informatie heeft gehad en weer volledig op de hoogte bent van de vorderingen van uw kind. 
 
De komende woensdagen zullen iets anders worden ingevuld. 
We hebben u voor de voorjaarsvakantie al bericht dat de school zich heeft aangesloten bij de 
estafettestaking van de diverse bonden. Op woensdag 14 maart zullen veel leerkrachten in de 
provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland het werk neerleggen en zich melden bij de 
manifestatie die in Amsterdam wordt georganiseerd. De school is op deze dag dan ook gesloten. 
 
Al voor de start van het schooljaar is onze jaarlijkse studiedag gepland. Deze vindt plaats op 
woensdag 21 maart, samen met de collega’s van de ISOBscholen uit de gemeente Bergen.  
We volgen op deze dag verschillende workshops. De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. 
programmeren voor de groepen 1 t/m 8, LEGO education, bewegen en leren, materialen voor 
meer/hoogbegaafde leerlingen en ontwikkelingsmaterialen voor de onderbouw. 
Net als voorgaande jaren dus opnieuw een heel gevarieerd programma. 
De leerlingen zijn op deze woensdagochtend vrij. 
 
Op woensdag 28 maart is onze jaarlijkse open dag. We hopen hier veel nieuwe ouders te kunnen 
begroeten. We kunnen uw hulp hierbij goed gebruiken! 
Kent u iemand in uw omgeving met een jong kind? U mag ze namens ons van harte uitnodigen om 
onze open dag te bezoeken.  
Doordat de peuterspeelzaal ook een locatie bij de Branding heeft, wordt het moment van een 
scholenkeuze vervroegd. Het lijkt logisch dat àls een kind naar één van beide peuterspeelzalen gaat, 
het kind ook naar de basisschool van die locatie zal gaan. 
Dus zijn ook ouders van peuters van harte welkom om de Driemaster te bezoeken op  
woensdag 28 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Deze week starten we met het tweede blok van het ‘creatief uur’. In het eerste blok zijn er al mooie 
dingen gemaakt door de leerlingen en de resultaten van alle leerlingen kunt u op donderdag 5 april 
a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur komen bewonderen op onze tentoonstelling.  
U bent van harte uitgenodigd!  
 
De eerste weken van maart zijn voor de leerlingen van groep 8 (en hun ouders) jaarlijks best 
spannend. Zij kunnen zich nl. met het schooladvies in de hand gaan aanmelden bij de school van hun 
keuze. Allemaal veel succes bij deze nieuwe stap! 
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Schoolplein 
 
Het zal u niet ontgaan zijn, dat er heel hard wordt/is gewerkt aan ons nieuwe schoolplein. 
Al een aantal zaterdagen zet een enthousiaste groep ouders zich in om alle voorbereidingen te 
treffen voor de plaatsing van het nieuwe speeltoestel. 
Met al deze hulp zijn we uiteraard heel erg blij, want zonder die hulp was dit niet mogelijk geweest! 
Het was de bedoeling dat het speeltoestel in de voorjaarsvakantie geplaatst zou worden. De vorst 
heeft echter roet in het eten gegooid en staat de plaatsing nu voor 21 en 22 maart op de kalender. 
Uit veiligheidsoverwegingen laten we het schoolplein afgesloten en zoeken we alternatieven om toch 
in de pauzes naar buiten te gaan. Best even lastig, maar dat moet maar even. 
Op zaterdag 24 maart worden de houtsnippers, die als ondergrond dienen, geleverd. 
Als u wil helpen deze rond het speeltoestel te verspreiden dan bent u van harte welkom op deze dag! 
 
Hieronder wat impressie foto’s. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 zit in een week, die meestal aan de meivakantie wordt ‘vastgeplakt’ zodat er twee weken 
vakantie ontstaat. Komend jaar is  geen verschil tussen de twee regio’s ( Alkmaar en IJmond-noord)  

De centrale schriftelijke examens in het VO starten op donderdag 9 mai 2019, vandaar dat 
de meivakantie gepland staat vanaf 22 april en niet een week later. Pasen valt ook in deze 
meivakantie. De schoolvakanties in de gehele regio voor 2018-2019 zijn dan ook als volgt: 
 
Vakantie Data 

Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018 

Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2019 

Meivakantie 22 april t/m 5 mei 2019 

Hemelvaartsdag 30 en 31 mei 2019 

2e Pinksterdag 10 juni 2019 

Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019 

 
 

 
Activiteiten wat verder weg 
 
De schoolfotograaf komt op 24 mei onze leerlingen op de ‘gevoelige plaat’ vastleggen. 
Zet u maar vast in uw agenda: de schoolreis van groep 1 t/m 6 is op 7 juni a.s. 
Groep 7 gaat van 16 t/m 18 juni op kamp; groep 8 van 26 t/m 29 juni. 
 
 

Donderdag 8 maart Start 2e blok Creatief uur 

Maandag 12 maart MR- vergadering; inloopkwartier vanaf 19.30 uur 

Dinsdag 13 maart  Laatste les schooljudo 

Woensdag 14 maart Stakingsdag Noord-Holland; de school is gesloten 

Wo 21 en do 22 maart Plaatsing speeltoestel 

Woensdag 21 maart Studiedag personeel; alle leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 23 maart Juf Sylvia jarig 

Zaterdag 24 maart Aanbrengen valondergrond (houtsnippers) 

Woensdag 28 maart Open dag 

Vrijdag 30 maart Paasontbijt 

 
 

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

 


