
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Maandinfo december 2018 
 
Voor u ligt de maandinfo van de maand december. In deze editie blikken we even terug op de 
afgelopen periode, want er is een hoop gebeurd. Ook kijken we vast wat vooruit. 
 
Excursies/ activiteiten. 
 

Groep 8 is op excursie geweest naar de HVC (huisvuilcentrale). Het was erg interessant, maar ook 
leuk. Zoals eerder gemeld heeft groep 8 ook weer deelgenomen aan de cursus ‘jezelf verdedigen’. 4 
lessen weerbaarheidstraingen. 
De eerste ‘Driemaster Doe Dag’  is erg goed verlopen. De opa’s en oma’s erg enthousiast na hun 
bezoek aan de kleuters, leuke reacties uit het dorp mbt de schoonmaakactie van de bovenbouw en 
we hebben zelfs de media gehaald met onze spontane pompoenen uitdeel actie. 
Verder hebben we meegedaan aan het Nationaal schoolontbijt en zijn een groot aantal groepen 
naar ‘Parnassia’ geweest  waar we leuke lessen over de natuur hebben gehad. 
 
Deze weken staat Sinterklaas natuurlijk volop in de belangstelling. De onderbouw heeft het 
Sinterklaashuis in de Broekerveiling bezocht, zijn er pepernoten gebakken, is de strooipiet langs 
geweest met de klassencadeau ’s (betaald door de ouderraad!), hebben de vispieten ons weer 
getrakteerd op heerlijke kibbeling en komt Sinterklaas natuurlijk langs op woensdag 5 december.  
 
De week na de Sint is het wat rustiger, maar de week erna is het alweer de laatste week van het jaar. 
Op donderdag 21 december is ons traditionele kerstdiner. Ook dit jaar hebben we voorafgaand aan 
het diner weer onze eigen Driemaster- X-mas- lichtjestoer.  
Dit jaar is er ook een gezamenlijk deel met de Branding, die ons initiatief volgen. Natuurlijk hierbij 
aandacht voor de kerstgedachte; U krijgt over de kerstviering nog meer informatie ná Sinterklaas. 
 
Rob de Boo 
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Pennen 
We willen graag dat onze leerlingen op een goede manier leren schrijven. Daarom ontvangen alle 
leerlingen in groep 3 éénmalig een ‘Stabilo’ pen. Deze pen heeft een voorgevormde grip en 
bevordert de juiste pengreep. 
Sommige leerlingen doen heel lang met deze pen; anderen ‘eten’ hem op of raken hem kwijt. 
Wilt u in dat geval zelf voor een vervangende pen zorgen? 
De vullingen worden overigens gedurende de hele schoolloopbaan door de school geleverd. 
 

 
SchoolApp 
We hebben gemerkt dat het nog niet bij iedereen is gelukt om de 
‘SchoolApp’ goed te laten werken op uw tablet of telefoon.  
 
Heel vaak is de oplossing om de SchoolApp (van SchoolsUnited) te 
verwijderen en even opnieuw te installeren. U heeft hiervoor wel opnieuw 
uw eigen inloggegevens van het ouderportaal nodig. 
Uw SchoolApp werkt zoals het hoort, als u boven de donkerblauwe 
vierkantjes ook een lichtblauwe ‘tegel(s)’ ziet met daarin de klas(sen) van uw 
kind(eren). 
 
De leerkracht nl aan de ouders van zijn/ haar klas een berichtje (evt. met foto) sturen. U weet dan 
direct wat er die dag in de klas gedaan is. Ook is het soms mogelijk om zelf te reageren. 
Dit kan bv handig zijn bij het zoeken/ vinden van hulp voor bv een excursie. 
 
Lukt het niet? Kom even langs, dan helpen we u graag! 
 

 
Gratis 
Na het opknappen van ons schoolplein hebben we nog een hele stapel stoeptegels (grijs en rood) 
over. Ook liggen er nog een flink aantal ‘opsluitbanden’. Heeft u hiervan iets nodig?  
U mag ze gratis komen ophalen! 
 
Batterijen 
In de hal bij de hoofdingang staat een ton voor lege batterijen. Hij is aardig vol en wordt binnenkort 
geleegd. Als u nog lege batterijen heeft, wil u ze dan in deze ton doen? 
Goed voor het milieu en goed voor de school, want we ontvangen hier wat geld voor om leuke 
dingen voor de leerlingen te kopen! 
 
Creatief uur 
Eind januari gaan we weer dan starten met de middagen ‘Creatief uur’. Als u het leuk vindt om 
hierbij te helpen bent u van harte uitgenodigd om u aan te melden. 
Misschien heeft u zelfs wel een idee voor een leuke activiteit en wilt u deze begeleiden; ook dan 
horen we dit graag van u. Uiteraard volgt er tzt meer informatie over het creatief uur. 
 

 
 
  



 
Inlooppunt opvoedspreekuur 
 
Vanaf woensdag 12 december is Djoeke Steensma (de jeugdconsulent 
van het Sociaal Team Egmond) bij ons op school met een 
‘opvoedspreekuur’. Want soms gaat opvoeden en opgroeien niet 
vanzelf.  
Om vragen over opvoeding snel kwijt te kunnen, stellen wij onze school 
daarom open als inlooppunt voor het opvoedspreekuur.  
 
Met welke vragen kun je bij Djoeke Steensma terecht?  
Ouders en verzorgers kunnen bij mij terecht met alle vragen die 
betrekking hebben op het gezin en kind. Het kan zijn dat je een 
eenmalige, eenvoudige vraag hebt. Denk bijvoorbeeld aan niet willen 
luisteren, omgaan met onzekerheid of spanning in de thuissituatie.  
Blijkt dat er meer nodig is? Dan kan ik in overleg kortdurende 
ondersteuning of gespecialiseerde hulp inzetten.  
 
Waar en wanneer? 
Tijdens de even schoolweken ben ik woensdag van 08:15 tot 09:00 uur op school te vinden.  
 
Heb je toch een vraag en geen tijd om binnen te lopen?  
Van maandag tot en met donderdag ben ik bereikbaar via 06-25756217.  
Vragen kun je ook mailen naar djoekesteensma@debuch.nl 
Daarnaast is er iedere dinsdagmiddag van 15:00 tot 16:30 uur de mogelijkheid om langs te komen bij 
het Sociaal Team Egmond op Ontmoetingscentrum PostaanZee, Voorstraat 82a 
 

 
MR en OR 
 

Maandag 21 januari is de eerstvolgende MR- vergadering. Wist u dat er voorgaand aan deze 
vergadering vanaf 19.30 uur een inloopkwartiertje is, waarin u met de MR kunt kennismaken of 
vragen of opmerkingen inbrengen? In de MR worden beleidszaken besproken als bv de formatie, het 
sociaal plan, de begroting etc. 
 
De maand december is voor de OR (ouderraad) altijd een drukke maand. Zij verzetten veel arbeid 
voor Sinterklaas en Kerst. De inkopen voor traktaties worden gedaan, de school wordt versierd (eerst 
in Sintsfeer en dan snel in Kerstsfeer) en er wordt geassisteerd bij het kerstdiner. De school is erg blij 
met deze inzet. Heel erg bedankt! 
 
En dan de reminder: Er zijn nog ouders die de Ouderbijdrage nog niet hebben betaald. 
De oudervereniging ontvangt de bijdrage graag op hun rekeningnr.  
NL92 RABO 0317 9598 40 (tnv oudervereniging 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 oudervereniging  
 



 
 
Agenda 
 
De agenda van de maand december is als volgt; 
 

woensdag 5 december Sinterklaas op school 

woensdag 5 december juf Paula jarig 

Maandag 10 december Vergadering ouderraad 

Dinsdag 11 december Juf Loret jarig 

Dinsdag 11 december Bureau Halt geeft voorlichting over het gevaar van vuurwerk en de 
overlast aan groep 8 

woensdag 12 december Eerste inloopspreekuur jeugdconsulente Djoeke Steensma 

woensdag 12 december juf Karin jarig 

Donderdag 13 december Leerlingen van de BSG op bezoek 

donderdag 20 december  Lichtjestoer en kerstdiner (informatie volgt) 

vrijdag 21 december 12.00 uur start kerstvakantie (alle leerlingen ’s middags vrij) 

 
 


