
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Maandinfo december 2019 
 
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 7-8 is op excursie geweest naar de boerderij. Het was erg interessant, maar ook leuk. Groep 7-
8 heeft ook weer deelgenomen aan de cursus ‘jezelf verdedigen’. 4 lessen weerbaarheidstraingen. 
De onderbouw heeft mooie werkstukken gemaakt bij juf Mieke Rozing van de Kunstkoets. Op de 
drukbezochte tentoonstellingsavond heeft u naast deze ook mooie resultaten van de andere groepen 
kunnen zien.  Groep 7-8 is ook op bezoek geweest bij de brandweer. 
Verder hebben we nog meegedaan aan het Nationaal schoolontbijt en zijn we gestart met het 
schoolfruit project. 
 
Voor groep 3-4 is het ons gelukt om, ondanks het leraren tekort, een nieuw vaste collega te 
benoemen op de woensdag en donderdag. Juf Elles van Vuuren is i.i.g. tot de zomervakantie de duo-
partner van juf Karin. Zij heeft in Amsterdam gewerkt, veel ervaring en is enthousiast gestart bij ons 
in de groep. We zijn uiteraard erg blij met een vaste leerkracht en wensen haar veel werkplezier op 
de Driemaster! 
 
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 en komt Sinterklaas natuurlijk langs op donderdag 5 december. Komt u ook naar zijn 
aankomst kijken? We hebben gehoord dat hij een strak schema heeft, en er om half negen zal zijn. 
Dus zorg dat u vóór half negen op ons schoolplein bent!  
Vrijdag verwachten we de leerlingen op de gewone tijd op school. De leerlingen van de groepen  
1 t/m 4 mogen dan een gezelschapsspel meenemen. 
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De week na de Sint is het wat rustiger, maar de week daarna is het alweer de laatste week van het 
jaar! 
Op donderdag 19 december is ons traditionele kerstdiner. Ook dit jaar hebben we voorafgaand aan 
het diner onze eigen LichtjesToer, met dit jaar nieuwe verrassende elementen!  
U krijgt over de kerstviering nog meer informatie ná Sinterklaas. 
 
Belangrijk om vast in de agenda te zetten: op maandag 6 januari 2020 – dus direct na de 
kerstvakantie – hebben we een studiedag gepland. De kerstvakantie duurt voor de leerlingen dus  
1 dag langer! 
 
Rob de Boo 
 

 
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. Ook hebben we met 
hetzelfde doel voor deze groep speciale potloden aangeschaft. 
 
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  
Stabilo 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 kan 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! 
 

 
Batterijen 
In de hal bij de hoofdingang staat nog steeds de ton voor lege batterijen. 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. 
 

 
SchoolJudo 
 
In januari starten ook voor alle groepen de lessen SchoolJudo. Naast het ‘echte’ judo, met echte 
pakken en een judomat, gaat het ook om achterliggende begrippen als ‘samenwerken’, 
‘weerbaarheid’, ‘beheersing’, ‘respect’ en vooral ‘plezier’ 
! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omdat de Driemaster meerdere jaren SchoolJudo aanbiedt, 
mogen we ons ‘SchoolJudo-school’ noemen. En daar zijn we 
trots op! 
 

 
MR en OR  
Maandag 10 februari 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. 
Ook heeft de OR nog een vergadering. Deze is op maandag 9 december 
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; 
 

donderdag 5 december Sinterklaas op school 

Maandag 9 december Vergadering ouderraad 

donderdag 12 december juf Karin jarig 

vrijdag 13 december Juf Titia jarig 

donderdag 19 december  LichtjesToer en kerstdiner (informatie volgt) 

vrijdag 20 december 12.00 uur start kerstvakantie (alle leerlingen ’s middags vrij) 

20 december t/m 5 januari kerstvakantie 

6 januari 2020 Studiedag: leerlingen zijn vrij. 

 
 


