
 
 
 
 
 
 
 

 

Maandinfo maart- april 2020 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 

Hierbij de maandinfo voor maart en april. 
De voorjaarsvakantie voorbij, de CITO- toetsen zijn achter de rug en de rapport/ oudergesprekken worden 
zijn gevoerd.. We hopen dat u veel informatie heeft gekregen en weer volledig op de hoogte bent van de 
vorderingen van uw kind. 
Ook zijn de adviesgesprekken geweest met de leerlingen en ouders van groep 8. 
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! 
 
Op woensdag 8 april 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 Forte (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 de ouders van alle peuters 
ook van harte welkom om de Driemaster te bezoeken op woensdag 8 april 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. 
Volgende week donderdag 16 maart 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 9 april a.s. van 18.30 uur tot 
19.30 uur komen bewonderen op onze tentoonstelling.  
U bent van harte uitgenodigd!  
 

 
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 2020-2021 zijn als volgt: 
 
Vakantie Data 

Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober 2020 

Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021 

Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021 

Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021 
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Aandachttraining 
 
Vanaf januari dit nieuwe jaar is de Aandachttraining weer begonnen. 
Een jaarlijks terugkerende training voor groep 3 t/m 8. 
 
De training is erop gericht, de kinderen meer bewust  te laten worden over waar hun aandacht is, 
waardoor ze worden afgeleid en hoe ze dit kunnen veranderen. 
Zo leren zij zich beter te concentreren, meer bij zichzelf te blijven en worden zij zich bewuster van hun 
gevoelens en gedachten. 
Tijdens de training is er ook aandacht voor het verbeteren van het zelfbeeld en dus het zelfvertrouwen en 
het bewuster omgaan met klasgenoten, waardoor de dynamiek en sfeer op school verbetert.  
 
De training komt jaarlijks terug, in de vorm van herhaling van de oefeningen en het toevoegen van nieuwe 
oefeningen op het niveau van waar de groep dat jaar is. 
Zo gaan kinderen steeds beter begrijpen waar het omgaat en hoe ze het kunnen toepassen. 
De resultaten zijn terug te vinden in verbetering van o.a. de leerhouding, de prestaties en de sociale 
interactie.  
 
De training wordt in twee blokken van telkens 3 weken gegeven. 
Groep 5-6 en 7-8 hebben het eerste blok gehad. Het eerste blok van groep 3/4 wordt deze week afgerond.  
Het tweede blok volgt voor alle groepen in het voorjaar. 
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, dan kunt altijd José Leeuw aanspreken op 
school of via de leerkracht. 
 
Voor groep 1-2 start de jaarlijkse yogales in het voorjaar. 
 

 
De Driemaster is SchoolJudo- school! 
 
Alle leerlingen hebben de voor de voorjaarsvakantie les gehad van juf  Eveline Beentjes.  
Het achterliggende waardenthema van de judolessen deze keer was ‘respect’. 
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 412 andere basisscholen in Nederland. 
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Vervanging in groep 3-4 
 
In de voorjaarsvakantie is juf Karin ziek geworden. Heel vervelend voor haar, maar ook voor de school! 
Vorige week was zij daardoor afwezig. 
Het bleek maar weer eens dat het lerarentekort er echt nog steeds is. Want er zijn/ waren geen invallers 
beschikbaar. 
Gelukkig hebben we met de hulp van ons eigen personeel (meester Rob, juf Annemarie en juf Marlies) het 
kunnen opvangen en hebben de leerlingen (en U) er geen ‘last’ van gehad. Ook op andere scholen wordt 
dit tekort ervaren en maar worden er wel soms leerlingen helaas naar huis gestuurd! Een uiterste 
noodoplossing.  
Op de afgelopen stakingsdagen hebben we juist hiervoor aandacht gevraagd. Wij vinden het belangrijk om 
steeds opnieuw te melden waarom er structurele oplossingen nodig zijn vanuit de overheid. Ook de 
komende tijd zal er daarom regelmatig aandacht gevraagd worden voor deze problematiek. 
 

 
Plastic inzamelen 
 
Op initiatief van de directeuren van de scholen in de gemeente Bergen, wordt binnenkort op de scholen 
plastic afval gescheiden van de rest. 
De gemeente Bergen subsidieerde al diverse projecten waarbij leerlingen zich bewust worden van het 
plastic afval en de plastic soep. (o.a. in samenwerking met ‘Gejut’) 
De directies vonden die projecten zeer zinvol, maar waarom dan ook niet plastic scheiden van het andere 
afval! De gemeente heeft zich dat aangetrokken en zeer binnenkort start een pilot voor in ieder geval 1 ½ 
jaar. 
Op donderdag 26 maart krijgen we een introductie dag van de HVC, waarbij de bedoeling van dit project 
wordt toegelicht.  
 

 
 
 
2b2gether 
 
Net als voorgaande jaren wordt er weer een leuke en 
sportieve dag georganiseerd, waarop kinderen mèt en 
zonder beperking samen gaan sporten.  
Een super initiatief! 
 
Deze dag vindt plaats op zaterdag 28 maart, van 14.00 uur 
tot 17.15 uur in de EuropaHal in Bergen. 
 
Geef je spoedig op want vol=vol! 
 
De flyer is deze week ook per mail naar u verstuurd! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
De SchoolApp wordt vernieuwd 
 
Per 1 mei wordt onze SchoolApp vernieuwd. Het ziet er allemaal net iets anders uit, en de nieuwe app 
heeft meer mogelijkheden. 
Zodra we denken dat het allemaal goed werkt, zullen we u hierover verder informeren. 
U dient de nieuwe App dan wel opnieuw te downloaden uit App Store of Google Play en in 
te loggen met uw mailadres en wachtwoord van het ouderportaal.  
(dit kan overigens nu al, maar het is verstandig om dan ook de huidige app nog op uw 
telefoon te houden. De nieuwe app heet ‘SchoolsUnited’ en heeft hetzelfde pictogram ) 
 

 
MR en OR 
 
Maandag 23 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 
 

Donderdag 12 maart Start 2e blok Creatief uur 

Maandag 23 maart MR- vergadering; inloopkwartier vanaf 19.45 uur 

Donderdag 26 maart Introductie HVC: plastic afval scheiden 

  

Iets verder weg  

Vrijdag 3, 10 of 17 april Schoolvoetbaltoernooi groep 7-8 

Dinsdag 7 april Groep 8 excursie verzetsmuseum 

Woensdag 8 april Open dag 

Donderdag 9 april Tentoonstelling Creatief Uur 18.30 uur – 19.30 uur 

Vrijdag 10 april Paasontbijt 

woensdag 15 en donderdag 16 april Groep 8 IEP eindtoets 

25 april t/m 10 mei meivakantie 

 
 

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


