
 
 
 
 

   
 
 

 

Maandinfo oktober 2020 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
De eerste periode zit er bijna op! We zijn voortvarend gestart en na enige gewenning aan de nieuwe klas of 
nieuwe meester of juf, en zie ik dat er hard gewerkt wordt en weer nieuwe activiteiten worden ingezet. 
Wel sluimert ook in school natuurlijk het gebruik van de protocollen om het Corona-virus zo min mogelijk 
kans te geven. 
 
Als school moeten wij ons ook aan de Corona maatregelen houden! 
Dat levert, met de herfst in aantocht, in toenemende mate verwarring en soms frustratie en boosheid op. 
We begrijpen dat heel goed! Als we moeten besluiten om een leerling naar huis te sturen, dan komt dat 
vaak natuurlijk niet uit en vraagt dat om aanpassingen in de thuissituatie. 
Wij hebben ook liever de leerling op school, maar moeten ons nu eenmaal aan dit protocol houden. 
Daarom hierbij nog maar eens de regels: 
 

leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of 
bekende hooikoortsklachten naar school.  

 
Leerlingen op de basisschool blijven thuis of moeten naar huis als: 
Thuisblijven is wel nodig als kinderen:  
• een contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten ontwikkelen  
• deel uitmaken van een uitbraakonderzoek  
• ernstig ziek zijn  
(leerlingen op de basisschool hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering).  
 
Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven:  
• als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;  
• als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;  
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.  
 
Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de 
klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. 
Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden. Voor meer informatie zie: rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen  
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas 
weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over 
thuisblijven: lci. rivm.nl/leefregels  
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 
Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.  
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen 
ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.  
• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot 
weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.  
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
• Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook rijksoverheid.nl/ 
onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen  
• Leerlingen op de basisschool hoeven wegens het huidige aangescherpte testbeleid niet getest te worden. Dit is een tijdelijke 
uitzondering.  
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Zoals u ziet is het best een hele lijst. Maar gezien de stijging van het aantal besmettingen in de omgeving 
moeten we extra waakzaam zijn. Eigenlijk geldt; bij meer dan alleen verkoudheid blijft uw kind thuis.  
En bij twijfel, kies er dan voor om uw kind thuis te houden. Hoe vervelend dat ook kan zijn. 
Graag horen we dat natuurlijk wel van u!  
Daarnaast houden we als volwassenen natuurlijk afstand en wassen we vaak onze handen en ventileren 
we regelmatig. Wel moeten we u er ook nog  op wijzen dat het volgens hetzelfde protocol niet toegestaan 
is om ‘zomaar’ even de school in te lopen. 
Als het echt nodig is om het gebouw in te gaan vindt u in de gang een map waarin u de z.g. ‘triagevragen’ 
moet beantwoorden. 
Kortom: het blijft een vervelende situatie waar we met zijn allen hopelijk snel doorheen zullen komen. 
 

 
De oudergesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Ik hoop dat de kennismaking met de leerkracht u 
is bevallen. In een aantal gevallen is uw kind bij het gesprek aanwezig geweest om met elkaar te bespreken 
wat er allemaal al goed gaat, wat uw kind misschien moeilijk vindt en wat hij of zij misschien zelf nog zou 
willen leren. 
Kortom wat nader tot elkaar komen en met elkaar zorgen voor een zo goed mogelijke ontwikkeling voor 
uw kind. 
 
Lessen 
 
U heeft misschien al gemerkt dat we zijn gestart met veel aandacht voor lezen!  
Wij merkten voor de vakantie aan onze leerlingen dat dat echt nodig was.  
Als team volgen we ook een scholing om het lezen nog beter te begeleiden en de juiste instructies te 
geven. Ook u kunt uw daarbij kind helpen.  
Elke dag een klein stukje (voor)lezen helpt enorm. Niet alleen de leesvaardigheid gaat daarmee omhoog, 
maar ook de woordenschat. Het is belangrijk om veel woorden te (her)kennen. Het begrijpen van teksten 
gaat dan ook beter. Doet u mee? 
 
Vanuit de OBD (onderwijsbegeleidingsdienst) kwam er zelfs een mailing over het lezen met o.a. 
boekenlijsten: 
 

Goed lezen = blijven oefenen 
Het is belangrijk voor alle kinderen om elke dag te lezen en zo hun leesvaardigheid te blijven oefenen. 
Vooral kinderen die moeite hebben met lezen en spellen, lopen in de vakantie het risico om hun 
achterstand te vergroten. Wist je dat uit onderzoek blijkt dat deze kinderen in de zomervakantie wel drie 
maanden achterstand op kunnen lopen?  
De zogenaamde leesdip. Na de vakantie moeten zij weer extra hard werken om hun leeftijdsgenootjes bij 
te benen 

 
Leestips | Speciale boekenlijsten 
Veel lezen gaat beter met leuke boeken. Daarom worden er ieder kwartaal speciale 
boekenlijsten  samengesteld op niveau. Download de boekenlijsten  hier: 
 
 Herfstboekenlijst 2020 | groep 3 
 Herfstboekenlijst 2020 | groep 4 
 Herfstboekenlijst 2020 | groep 5 
 Herfstboekenlijst 2020 | groep 6 
 Herfstboekenlijst 2020 | groep 7-8 
 

https://obdnoordwest.nl/wp-content/uploads/2019/07/Boekenlijst-groep-3-herfst-2020-1.pdf
https://obdnoordwest.nl/wp-content/uploads/2019/07/Boekenlijst-groep-4-herfst-2020.pdf
https://obdnoordwest.nl/wp-content/uploads/2019/07/Boekenlijst-groep-5-herfst-2020.pdf
https://obdnoordwest.nl/wp-content/uploads/2019/07/Boekenlijst-groep-6-herfst-2020.pdf
https://obdnoordwest.nl/wp-content/uploads/2019/07/Boekenlijst-groep-7-8-herfst-2020-1.pdf


- Net als voorgaande jaren verzorgt juf José Leeuw in alle klassen lessen ‘aandachttraining’. In deze lessen 
dit jaar ligt er een accent op aandacht voor elkaar en de omgeving. Denk hierbij aan: hoe praat je tegen 
elkaar, hoe kun je dingen op een aardige manier vragen/ zeggen? Maar ook, met de klas zorgen dat er niet 
gepest wordt. En ook het omgaan met de spullen van jezelf, de ander en de school. 
Alles gericht op een prettige (werk)sfeer! 
 
- Ook dit schooljaar hebben we een echte vakleerkracht muziek, Titia Mijning. Zij geeft lessen aan alle 
groepen op de donderdagochtend. Misschien heeft u hierover al wat van uw kind gehoord. 
 
- Ook dit jaar zijn er lessen van de ‘Kunstkoets’ onder leiding van Mieke Rozing.  
In november geeft ze diverse lessen handvaardigheid in de onderbouw. 
 
- Zoals gemeld verzorgt Alkmaar Sport de vakleerkracht gymnastiek in de persoon van Melissa Ligthart.  
Zij verzorgt de lessen op de woensdagochtend en zal ook diverse activiteiten op de woensdagmiddag gaan 
organiseren. U heeft hierover al informatie ontvangen. 
 
- Ook onze leesconsulent Anne Dijkstra is weer aan de school verbonden:. 
Zij werkt voor bibliotheek Kennemerwaard en gaat weer allerlei leuke activiteiten in de school opzetten 
rond boeken en het plezier in lezen. Zij is om de week op  dinsdag bij ons op school. 
Wist u trouwens dat uw kind automatisch lid is van deze openbare bibliotheek. U kunt zelf ook boeken 
voor uw kind komen lenen. Evt. kunt u ze samen komen uitzoeken. 
Er is inmiddels een uitleenmoment vastgesteld op dinsdag en is er hulp voor de peuters, kleuters en 
leerlingen van groep 3 bij het uitzoeken en ruilen van boeken. Deze boeken mogen ook mee naar huis! 
 
- Verder zijn er ook alweer een aantal excursies gepland bij het IVN. Deze zijn vaak bij Parnassia in Bergen 
aan Zee en gaan over allerlei interessante dingen in de natuur; kriebelbeestjes, uilen, paddenstoelen etc. 
Voor het vervoer ontvangt u tzt een verzoek van de eigen leerkracht.  
Ook hierbij moeten we ons wel aan regels houden, en soms mogen excursies zelfs niet doorgaan. 
Wel hebben we afgesproken, dat bij alle excursies de bestuurder een mondkapje zal dragen. 
 
 

 
Ander ‘nieuws’ 
 
Gejut 
 

 Deze week is groep 5-6 op excursie geweest naar ‘Gejut’.  Daar krijgen zij les over de vervuiling van de zee, 
en hoe we zelf kunnen helpen om deze vervuiling tegen te gaan. Ook wordt er op het strand naar plastic 
afval gezocht en gaan de leerlingen met elkaar een mooi werkstuk maken. 
Het was, ondanks het regenachtige weer een leuke en leerzame dag! 
 



De Kinderboekenweek is gestart. Dit keer is het thema ‘en toen’. Natuurlijk vinden 
er op school allerlei leuke en interessante lessen en activiteiten plaats. De opening 
was vorige week woensdag j.l. met verschillende activiteiten in de klassen. Heeft u 
het filmpje op onze Facebookpagina al gezien? 
De school heeft net als de voorgaande jaren alle kernboeken en een aantal 
bekroonde boeken (gouden en zilveren griffels) voor onze eigen schoolbibliotheek 
aangeschaft. 
 

 
Deze week is bekend geworden dat we ook dit schooljaar 
weer zijn ingeloot voor het Europese schoolfruit programma. Dit betekent dat we 
vanaf 9 november t/m 16 april weer 3x per week kunnen genieten van vers fruit.  
Dit past uiteraard binnen ons streven om gezond eten te promoten. Daarom 
hebben we ook meegedaan aan de week van de pauzehap en staat ook het 
Nationaal schoolontbijt op 3 november weer op het programma. 
Tot 9 november hebben we onze fruitdagen op dinsdag en donderdag! 
 

 
Batterijen 
Zoals u wellicht weet staat er naast het kantoor van meester Rob nog steeds een grote ton, waar we lege 
batterijen mee verzamelen. Binnenkort wordt deze weer geleegd, dus vul deze ton nog even verder bij! 
Het inzamelen is goed voor het milieu, maar ook voor ons! We krijgen n.l. bij elke kilo een aantal 
waardebonnen om schoolspullen voor te kopen! 
 
 
SchoolApp 
 
Bijna alle ouders hebben nu de SchoolApp op hun telefoon. Daar zijn we erg blij 
mee,  want de leerkrachten gebruiken deze app best vaak om bv foto’s te sturen 
van activiteiten. We willen u dat ook graag laten zien!  
Het is dan ook belangrijk dat deze app goed werkt.  
Als uw SchoolApp niet (goed) meer werkt, is de oplossing soms om even de app 
te verwijderen en opnieuw te installeren via de GooglePlay store of de Appstore. 
Bij het invullen van uw gegevens is het dan belangrijk om dit in het goede veld te 
doen; het rode kader met ons logo (zie foto hiernaast) 
Mocht het hiermee niet opgelost zijn, kom dan even langs bij Rob de Boo of 
Edwin de Groot, dan helpen we u graag! 
 
 
 

 
 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met de meer beleidsmatige kant van de school. 
Zij praten mee over o.a. de begroting, de vak inhouden, formatie etc. 
Wist u dat er voorgaand aan hun vergaderingen vanaf 19.30 uur een inloopkwartiertje is, waarin u met de 
MR kunt kennismaken of vragen of opmerkingen inbrengen? 
De MR vergadert ongeveer 6x per jaar. 
 
Oudervereniging 
De oudervereniging ondersteunt enthousiast de school bij de diverse activiteiten.  
De eerste vergadering is al weer geweest en de eerste plannen zijn gemaakt. 



De leerlingen hebben een brief meegekregen waarin u van de oudervereniging het verzoek krijgt om de 
jaarlijkse ouderbijdrage te voldoen.  
Het bedrag voor dit schooljaar is een klein beetje verhoogd,  en bedraagt € 30,00 per kind.  
De ouderraad vraagt u vriendelijk om dit bedrag binnenkort over te maken op hun rekening: 
NL 92 RABO 0317 9598 40, t.n.v. oudervereniging obs De Driemaster, met vermelding van de naam van 
uw kind(eren). 
 

 
Aan het begin van het schooljaar valt het ons op, dat een aantal leerlingen te laat op school komt. 
We willen graag starten om 8.30 uur, dus graag alle leerlingen om 8.25 uur in de klas! 
Zo kunnen de leerkrachten direct starten en worden ze niet onderbroken door de leerlingen die later 
komen. Wel zo prettig! Bedankt voor de medewerking! 
 
Tot Slot 
 
Ook dit jaar doet de school weer mee aan de RABO Clubsupport actie. 
Vanaf 5 oktober j.l. t/m 25 oktober kan er gestemd worden op ‘oudervereniging obs de Driemaster’. 
 
Stemmen kan via de Rabobank bankieren app of via de website www.rabobank.nl/clubsupport 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Om te kunnen stemmen moet u wel een Rabobank rekening hebben en lid zijn. 
Om lid te worden kunt u naar de website van de bank of bankieren app en via ‘zelf regelen’ lid worden. 
U mag dan 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen in de omgeving, waarvan 2 op de favoriete 
vereniging. (we hopen dat u de Driemaster kiest ;-)) 
 

Natuurlijk hopen we op veel stemmen en een goede 
opbrengst! 
We willen hiervoor (indien mogelijk) een watertappunt 
aanschaffen. Water drinken hoort bij een gezonde leefstijl 
en dat past goed bij het streven van onze school. 
 
 
 

http://www.rabobank.nl/clubsupport


 Agenda. 
 
De agenda van oktober is als volgt; 
 

maandag 5 oktober juf Marlies jarig 

Maandag 5 oktober Dag van de leraar 

Maandag 5 oktober Groep 5-6: kunstproject bij Gejut 

zaterdag 10 t/m zondag 18 oktober herfstvakantie 

zondag 15 oktober juf José Leeuw jarig 

Dinsdag 3 november Nationaal Schoolontbijt 

 
 

Allemaal een hele fijne herfstvakantie! 
 

Niets te doen? Echt wel! 
Kijk op www.watgaanwedoen.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.watgaanwedoen.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


