
 
 
 
 
 
 
 

 

Maandinfo februari - maart 2019 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Hierbij de maandinfo voor een stukje februari en  maand maart. 
De voorjaarsvakantie staat voor de deur, de CITO- toetsen zijn achter de rug en de rapport/ 
oudergesprekken worden in deze periode gevoerd.. We hopen dat u veel informatie krijgt en 
weer volledig op de hoogte bent van de vorderingen van uw kind. 
 
Al voor de start van het schooljaar is onze jaarlijkse studiedag gepland. Deze vindt plaats op 
woensdag 13 maart.  
Op deze dag komt o.a. ter sprake de start van programmeren voor de groepen 1 t/m 8, LEGO 
education, een workshop Techniek, een workshop om ‘Snappet’ nog beter te kunnen 
inzetten en het nieuw te maken schoolplan.  
Voor dit schoolplan bespreken we met elkaar de koers en ambities voor de komende 4 
(school)jaren. Net als voorgaande jaren dus opnieuw een heel gevarieerd programma. 
De leerlingen zijn op deze woensdag(ochtend) vrij. 
 
Op woensdag 27 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.  
Zoals u weet heeft de peuterspeelzaal ook een locatie bij de Branding. Hierdoor wordt het 
moment van een scholenkeuze vervroegd. Het lijkt logisch dat àls een kind naar één van 
beide peuterspeelzalen gaat, het kind daarna ook naar de basisschool van die locatie zal 
gaan. Dus zijn ook de ouders van peuters van harte welkom om de Driemaster te bezoeken 
op woensdag 28 maart van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Morgen nog één les deze week en dan is het eerste blok van het ‘creatief uur’ achter de rug. 
Na de voorjaarsvakantie week starten we met het tweede blok. Er zijn al mooie dingen 
gemaakt door de leerlingen en de resultaten van alle leerlingen kunt u op donderdag 28 
maart a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur komen bewonderen op onze tentoonstelling.  
U bent van harte uitgenodigd!  
 
Groep 8 
Deze week vinden naast de rapportgesprekken ook de adviesgesprekken plaats met de 
leerlingen en ouders van groep 8. 
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Hierdoor zijn de eerste weken van maart voor de leerlingen van groep 8 (en hun ouders) elk 
jaar weer 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! 
 
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. De schoolvakanties voor 2019-2020 zijn als volgt: 
 
Vakantie Data 

Herfst 19 oktober t/m 27 oktober 2019 

Kerst 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 

Voorjaar 15 februari t/m 23 februari 2020 

Paasmaandag 13 april 2020 

Mei 25 april t/m 10 mei 2020 

Pinkstermaandag 1 juni 2020 

Zomer  4 juli t/m 16 augustus 2020 

 
 

 
Bezoekersvergunningen 
 
Vorige week heb ik een mail verstuurd waarin ik heb uitgelegd dat de school géén ontheffing 
krijgt voor parkeervergunningen (vanaf 1 maart) voor het personeel. En dat we zelf ook 
slechts één bezoekersvergunning kunnen aanschaffen. 
In dezelfde mail hebben we daarom een verzoek aan ouders/ verzorgers/ bekenden gedaan 
om  
niet- gebruikte bezoekersvergunningen aan de school te 'verkopen'. Dit is gedeeltelijk 
gelukt! 
Maar we komen er wel nog een paar  tekort! Daarom ook in deze maandinfo het verzoek 
geplaatst. 
Wie kan ons uit de brand helpen? We zijn er echt heel erg blij mee. 
 
(De parkeerkosten kunnen anders behoorlijk hoog oplopen en dat gaat dan helaas ook van 
het schoolbudget af; dat vinden we eigenlijk best zonde.....) 
 
De kosten van de kaart worden uiteraard volledig vergoed. We horen graag uw reactie. 
Alvast bedankt! 
 

 
 
 
 



Gamen 
 
Gamen op de computer en spelletjesconsoles 
als Xbox of PlayStation is bij kinderen erg 
populair. Denk bijvoorbeeld aan het spel 
Fortnite dat op dit moment veel gespeeld 
wordt. ij merken dat ook op school. 
Gesprekken tussen de leerlingen gaan vaak 
over deze spelletjes, over behaalde doelen,  en 
soms ontstaat er ruzie, omdat kinderen ook 
‘tegen’ elkaar kunnen spelen. 
Gamen kan een hele leuke hobby zijn, waar kinderen bovendien nieuwe vaardigheden 
kunnen ontwikkelen.  
Aan de andere kant schuilen er ook wat gevaren ‘om de hoek’. Veel kinderen spelen games 
die niet voor hun leeftijd geschikt zijn. Zo komen zij dan bijvoorbeeld in gewelddadige 
‘werelden’ terecht. 
Een ander negatief effect kan zijn dat het kind te lang blijft zitten, ipv zelf actief bezig te zijn. 
Bij te veel gamen kunnen er bovendien andere neveneffecten zijn zoals verminderde 
concentratie, minder sociale contacten, een negatief zelfbeeld en soms zelfs depressies. 
 
Wij als school maken ons wel wat zorgen; we hebben nl de indruk dat de schermtijd van een 
steeds groter aantal kinderen aan het toenemen is. Nieuwe onderzoeken geven aan dat een 
gametijd van meer dan 3 uur per dag vooral negatieve effecten heeft. Ook op de 
schoolprestaties. 
Soms zien we effecten in het gedrag (kinderen spelen de vechtspelletjes na), anderen lijken 
onrustiger te worden dan voorheen, en weer anderen lijken zicht minder te kunnen 
concentreren. 
Ons advies is dan ook om eens te kijken hoe het game gedrag van uw kind is. Speelt het 
vaak? Kan het makkelijk stoppen met een spel als u er om vraagt? Is de tijd dat uw kind 
achter elkaar speelt lang? 
Als het antwoord op deze vragen ja is, dan is het goed om wellicht wat meer informatie op 
te zoeken en goede afspraken met uw kind hierover te maken. 
Zie ook:  https://www.bureaujeugdenmedia.nl/gamen 
  https://www.jmouders.nl/tips-voor-veilig-gamen/ 
  https://www.mindscape.nl/blog/hoeveel-uur-per-dag-mag-een-kind-gamen 
 

 
Staking 
 
Zoals u in de media wellicht al gehoord heeft, wordt er door een aantal bonden opgeroepen 
om in het gehele onderwijs (basis-, voortgezet-, en hoger-) op vrijdag 15 maart te gaan 
staken. Op dit moment zijn er nog onderhandelingen gaande, en daarnaast roepen niet alle 
bonden op tot deze landelijke staking. 
Om deze redenen heeft het personeel van de Driemaster nog niet besloten of zij wel of niet 
zullen deelnemen aan deze staking. Die mogelijkheid is er echter wel; het is dus goed om 
hier alvast rekening mee te houden. We houden u op de hoogte! 
 

https://www.bureaujeugdenmedia.nl/gamen
https://www.jmouders.nl/tips-voor-veilig-gamen/
https://www.mindscape.nl/blog/hoeveel-uur-per-dag-mag-een-kind-gamen


De Driemaster is SchoolJudo- school! 
 

Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben de afgelopen periode les gehad van meester 
Jimmy. Het achterliggende waardenthema van de lessen deze keer was ‘samenwerken’. 
Alle leerlingen hebben een diploma ontvangen! Gefeliciteerd! 
Ook buiten de ‘echte’ judolessen om kan er gewerkt worden aan dit waardenthema. Het 
team heeft hier ook een workshop over gehad. 
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 van de ‘Vreedzame school’. 
Omdat we ook de komende jaren de judolessen gaan aanbieden, zijn we officieel 
‘Schooljudo-school’ geworden. Net als 411 andere basisscholen in Nederland  
 

  
Vervanging in groep 5-6 
 
Na de voorjaarsvakantie verwelkomen we in groep 5-6 een nieuwe collega. 
Haar naam is Marja Smit en zij zal de komende tijd juf Loret Snip gaan vervangen op de 
maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag is juf Manon Horsthuis de 
leerkracht. 
De ouders van groep 5-6 hebben via een aparte mail hierover meer informatie ontvangen. 
 

 
  

http://www.schooljudo.nl/


MR en OR 
 
Maandag 11 maart is de eerstvolgende MR- vergadering. Wist u dat er voorgaand aan deze 
vergadering vanaf 19.45 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. 
 
 
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 
 

16 t/m 24 februari voorjaarsvakantie 

Donderdag 28 februari Start 2e blok Creatief uur 

Dinsdag 5 maart Start Rabo/AZ Foodtoer voor groep 8 

Maandag 11 maart MR- vergadering; inloopkwartier vanaf 19.45 uur 

Woensdag 13 maart Studiedag; de leerlingen zijn vrij! 

Vrijdag 15 maart Mogelijke deelname aan landelijke stakingsdag 

Zondag 17 maart Juf Sylvia jarig 

Woensdag 27 maart Open dag 

Donderdag 28 maart Tentoonstelling Creatief uur 19.00 uur – 20.00 uur 

  

Iets verder weg  

Vrijdag 5 april schoolvoetbaltoernooi 

Woensdag 10 april Groep 8 excursie verzetsmuseum 

Dinsdag 16 en woensdag 17 april Groep 8 IEP eindtoets 

Vrijdag 19 april Paasontbijt 

Zaterdag 20 april Meester Sander jarig 

20 april t/m 5 mei meivakantie 

 
 

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

! Allemaal een hele fijne vakantie ! 


