
 
 
 
 
 
 

Maandinfo december 2016 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
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.  
Van de activiteiten vindt u kort na de activiteit vaak wat foto’s op onze facebookpagina. Heeft u ons al ‘geliked’? 
Ook plaatsen we informatie op de website (www.obsdriemaster.nl), en af en toe stuur ik nog een twitterbericht voor 
geïnteresseerden. 
Daarnaast ontvangt u regelmatig een digiDuif bericht van de school of van de leerkracht(en) van uw kind. 
We hopen u hiermee voldoende te informeren, maar staan natuurlijk open voor suggesties. 
 
 
Zoals u weet hebben we op de Driemaster relatief grote leerlingaantallen in de bovenbouw, die de school de 
komende jaren gaan verlaten. Doordat het geboortecijfer in de gemeente de laatste jaren lager is geworden, is 
hierdoor de instroom van leerlingen ook kleiner geworden. 
We doen ons best om goed onderwijs te verzorgen en goede resultaten op leergebied te bereiken, en er 
tegelijkertijd ook ervoor te zorgen dat de sfeer, en het omgaan met elkaar goed is.  
Volgens ons slagen we daar steeds beter in en hebben we samen de ambitie om alle kinderen uit Egmond aan Zee 
naar de Driemaster te krijgen. Nu is dat misschien een stap te ver, maar meer dan de helft van het aantal moet toch 
mogelijk zijn. 
 

We hebben als team al een paar keer gesproken over onze instroom, ook met de MR.  
Een kleinere instroom zou misschien ook te maken kunnen hebben met onze schooltijden. We merken n.l. de laatste 
tijd dat ouders anders tegen schooltijden aankijken als voorheen. Het lijkt er op dat op dit moment nieuwe ouders 
eerder kiezen voor een z.g. ‘continurooster’. De Driemaster heeft al enige jaren een ‘traditioneel’ lesrooster. 
 

Veranderende schooltijden zijn op dit moment een ‘trending topic’ en veel in het nieuws. 
Deze week nog werd een nieuw onderzoek van DUO bekend over deze schooltijden.  
(voor belangstellenden http://nos.nl/l/2146774) 
De trend in Nederland is dat steeds meer scholen overstappen naar een vorm van een continurooster. Schooltijden 
waarbij de middagpauze wordt verkort en de leerlingen dus eerder uit zijn. (Het tropenrooster/ zomerrooster dat 
enige jaren geleden nog gold op de Driemaster is eigenlijk zo’n vorm). 
Ondanks dat we zelf als school bewust voor onze huidige schooltijden hebben gekozen (dus met een langere 
middagpauze, mèt daarbij een mogelijkheid voor overblijven) als beste vorm, willen we onze ogen niet sluiten voor 
ontwikkelingen in de omgeving/ maatschappij. Zeker niet als we hierdoor minder inschrijvingen krijgen. Maar zoals 
bij veel veranderingen zijn er voor- en nadelen, die voor ouders, leerlingen en leerkrachten anders kunnen zijn. 
 

Nog voor de kerstvakantie willen we ook de huidige ouders bij dit vraagstuk betrekken. We willen aan U vragen wat 
u van deze (landelijke) ontwikkeling vindt.  
Uw kind krijgt een korte vragenlijst mee om uw mening te peilen. We hopen dat u hier allen aan mee wil werken. Uw 
mening zullen we dan meenemen in onze oriëntatie. 
 
Voor de duidelijkheid: We hebben op dit moment dus geen besluit genomen, maar zijn ons aan het informeren en 
oriënteren of een wijziging van onze schooltijden wenselijk is. Uw mening is daarbij ook van belang. 
 
 
Rob de Boo 
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ICT 
 
 
We heel erg blij dat onze digiborden zijn vervangen door moderne touchscreens. Na 
een maand werken zijn we heel tevreden. De lichtopbrengst is vele malen beter en 
tot nu toe werken ze vrijwel probleemloos. Een flinke investering, maar zonder 
meer een aanwinst voor de school! 
 
 
 
Ook het werken met ‘Snappet’ in de bovenbouw is een verbetering. Zoals eerder genoemd denken we dat het 
werken met Snappet, onze leerlingen kan helpen om zelf hun eigen niveau omhoog te brengen. 
Met een mooi woord is dit een vorm van gepersonaliseerd leren; leerstof aangeboden krijgen op het niveau van elke 
individuele leerling. Geïnteresseerd? Meer informatie vindt u op http://nl.snappet.org. 
 

Heeft u onze SchoolApp al? Alle informatie van onze website, direct onder handbereik op uw telefoon! U 
kunt de app downloaden voor zowel IPhone als Androïd toestellen, door te zoeken naar ‘SchoolsUnited’. 
Bij instellingen even het adres van de website invullen en klaar! 
Er wordt gewerkt aan een mogelijkheid voor pushberichten per klas. De leerkracht kan dan alleen 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. Nog een stapje verder wordt het dan wellicht mogelijk, dat u zelf ook kunt reageren. 
Dit kan bv handig zijn bij het zoeken/ vinden van hulp voor bv een excursie. We houden u op de hoogte!  

Voor 
 

 
Excursies/ activiteiten. 
 
Groep 8 is op excursie geweest naar de HVC (huisvuilcentrale). Het was erg interessant, maar ook leuk. 
Ook heeft groep 8 deelgenomen aan de cursus ‘jezelf verdedigen’. 4 lessen weerbaarheidstraingen. 
Groep 6-7 heeft zich bezig gehouden met schoon water en een excursie naar de Hoep. 
 

 
Al eerder in een digiDuif vermeld, maar we zijn gestart met het opknappen van ons 
schoolplein. 
Als eerste de opening van het vernieuwde voetbalveld met de nieuwe doeltjes. Na 
de vakantie worden de schommels vervangen en komt er nieuw ‘rijdend 
materieel’. Zo zullen we de komende tijd langzaamaan ons schoolplein verder 
verbeteren. 
 

 
Dan stond de afgelopen weken natuurlijk in het teken van Sinterklaas. Met name natuurlijk in de onderbouw stond 
het bol van de activiteiten. Er zijn schoentjes gemaakt bij ‘post aan zee’, zijn ze naar het Sinterklaashuis in de 
Broekerveiling geweest, is de strooipiet geweest (die de klassencadeau’s heeft gebracht – ook betaald door de 
ouderraad!) kwam Sinterklaas natuurlijk deze week langs, en zijn we met de hele school bij de Vispieten geweest, die 
alle kinderen weer trakteerden op een heerlijke portie kibbeling. 
 
 
 
 
 
Ons project schoolfruit is gestart en loopt nog door tot aan de 
meivakantie! We hebben een andere leverancier dan vorig jaar, 
waardoor we wat ‘apartere’ soorten fruit/ groente hebben ontvangen. 
Wat dacht u van rettich, en kaki- vruchten. Of de leerlingen het ook 
lekker vonden, laten we nog even in het midden. Het doel is ook om wat 
apartere soorten te verkennen. Dus dat doel wordt in ieder geval bereikt! 
 
 



 
 
De komen de week is het wat rustiger, maar de week erna is het alweer de laatste week van het jaar. 
Op donderdag 22 december is ons traditionele kerstdiner. Vaak werd er vooraf een ‘kerststuk’ opgevoerd door de 
leerkrachten. Dit jaar wordt dit vervangen door een andere (wij vinden een superleuke) activiteit. Lekker actief voor 
iedereen met uiteraard een kerstgedachte. Nog een beetje geheimzinnig, maar U ontvangt binnenkort meer 
informatie hierover in een aparte digiDuif. 
 
 
De leerlingen van groep 8 worden al voorgesorteerd voor het voortgezet onderwijs. 
Meester Edwin heeft gesprekken met de ouders gevoerd en daarbij een ‘voorlopig advies’ gegeven, zodat ook de 
ouders zich kunnen oriënteren op het voortgezet onderwijs. Voor deze ouders en leerlingen een grote stap. 
Met de klas worden er diverse doe-dagen van de scholen bezocht.  
Leuk om te melden dat Bibi Mast de voorleeswedstrijd heeft gewonnen! Zij mag als afgevaardigde van de school 
verder naar de finale van de gemeente Bergen. 
 
In januari gaan we weer starten met de middagen ‘Creatief uur’. Er is al een oproep uitgegaan om hulp bij 
activiteiten. 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. Meer informatie over het creatief uur volgt nog. 

 

 

 
Mad Science is op De Driemaster geweest! 
 
Op 24 november was er weer een spectaculaire Science show met veel rook en vuur. 
Er zijn na de show inschrijfformulieren meegegeven voor de naschoolse cursus.  
Deze cursus is op dinsdag om 15:30 uur, vanaf 10 januari 2017. De lessen duren een 
uur.  

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van 
experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal 
en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als 
een echte wetenschapper!  

Per groep kunnen er 15 - 24 kinderen mee doen.  
Op dit moment zijn er nog te weinig aanmeldingen en gaat de cursus dus (nog) niet door.  
Inschrijven kan t/m 14 december a.s. 
 
  
 

 
  



MR en OR 
 

Dinsdag 10 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? De week erna is vaak de GMR- bijeenkomst. 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 een aantal ouders die de Ouderbijdrage nog niet heeft betaald. 
De ouderraad ontvangt deze graag op rekeningnr. NL82 RABO 0191 8125 87  
(tnv 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 ouderraad  
 

 
 

Agenda 
 
De agenda van de maand december (en januari) is als volgt; 
 

maandag 5 december juf Paula jarig 

zaterdag 11 december juf Loret jarig 

zondag 12 december juf Karin jarig 

woensdag 14 december sluiting inschrijftermijn naschoolse cursus Mad science 

donderdag 22 december  kerstdiner (informatie volgt) 

vrijdag 23 december 12.00 uur start kerstvakantie (alle leerlingen ’s middags vrij) 

dinsdag 10 januari start naschoolse cursus Mad Science (bij voldoende inschrijvingen) 

dinsdag 10 januari MR- vergadering 

 
 

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


