
 
 
 

Maandinfo april 2021 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 

Hierbij de maandinfo voor april. 
Wat een bijzondere periode blijft dit toch. Ik heb u in losse mails op de hoogte gehouden van de 
Coronamaatregelen, maar de laatste info dateert alweer van december. Tijd voor een update dus. 
Na de lock-down periode en het sluiten van de scholen vorig voorjaar hoopten we natuurlijk allemaal dat 
we het ergste achter de rug zouden hebben. 
Helaas werden moesten de scholen toch weer gesloten worden vlak voor de kerstvakantie. 
Met snel handelen en fantastische hulp van de ouderraad konden we toch nog snel een kerstbijeenkomst 
met broodmaaltijd organiseren. En dus toch een mooie afsluiting van die periode. 
In februari mochten de scholen gelukkig weer open, maar er was veel ongerustheid. Zowel onder de 
ouders als onder het personeel. Nieuwe strengere regels werden van toepassing, maar de leerlingen 
vonden het in ieder geval erg fijn om elkaar weer te zien. 
 
Toch zijn we de afgelopen 2 weken in een vervelende situatie terecht gekomen. We merkten dat er meer 
besmettingen van Corona in het dorp plaatsvonden en ook de verkoudheden onder de leerlingen namen 
toe. Helaas raakten ook enkele leerlingen besmet, waardoor de betreffende klassen in quarantaine 
moesten om erger te voorkomen. Op dit moment lijkt het erop dat het op school ‘onder controle’ is. 
Alleen groep 3-4 is deze week nog thuis en krijgt thuisonderwijs. De andere groepen zijn allemaal op school 
en het aantal verkoudheden valt mee. We moeten echter wel alert blijven! 
Dus geldt nog steeds: Heeft uw kind klachten (verkouden, hoesten, keelpijn, koorts)? 
Hou het dan uit voorzorg thuis! 
We hebben hierover overigens veel contact met de GDD, die ons adviezen geeft en de regels verduidelijkt 
waar we ons aan moeten houden. 
 
In de media werd verder veel aandacht besteed aan de schoolsluitingen en de mogelijk opgelopen 
leerachterstanden. Een vervelend woord met een negatieve lading vind ik zelf, want de achterstand komt 
m.i. door het toets systeem waar de scholen in zitten. Als in januari de middentoetsen worden afgenomen, 
dan wordt er bij de normering van uit gegaan dat alle leerlingen optimaal van het onderwijs gebruik 
hebben gemaakt. 
Dat is door het sluiten van de scholen nu misschien niet zo, en is dus het niet vreemd als een kind wat 
slechter op zo’n toets scoort. Er kan dus beter gesproken over een leervertraging. Er zijn overigens ook 
leerlingen die helemaal geen vertraging hebben; zij vonden het juist prettig om zelfstandig thuis te werken. 
Het gaat uiteindelijk om de groei van elke leerling!  
Net als na de vorige schoolsluiting hebben we de CITO- toetsen afgenomen om te kijken waar de leerling 
zich bevindt. We werken nu vrijwel alleen met leerdoelen en we kijken nu nog beter of de leerling de 
verwachte doelen behaald heeft. We bepalen in deze periode voor elke leerling aan de hand van de 
behaalde doelen een nieuw startpunt. 
We hebben er alle vertrouwen in dat elke leerling de eigen groei weer zal voortzetten. 
 
In deze periode worden de oudergesprekken gevoerd. We hopen dat u weer veel informatie krijgt en weer 
op de hoogte bent van de ontwikkeling van uw kind. 
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De leerlingen van groep 8 hebben zich inmiddels met hun schooladvies allemaal aangemeld bij de school 
van hun keuze. Ook dit ging dit jaar allemaal digitaal. En dat is best vreemd. Evengoed allemaal veel succes 
bij deze nieuwe stap! In april volgt dan nog de eindtoets ter bevestiging van dat advies. 
 
Meestal is in april onze open dag. Ook dat is dit jaar helaas niet mogelijk, maar we willen natuurlijk graag 
de ouders met peuters/ kleuters wel ònze school laten zien.  
Zoals u weet heeft Forte (de peuterspeelzaal) ook een locatie bij de Branding.  
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. Hierdoor wordt het moment van een scholenkeuze vervroegd.  
Dus zijn ook de ouders van alle peuters welkom (ook die van bv de Poppenkast) om de Driemaster met 
onze mooie peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf te bezoeken. 
We zien gelukkig wel dat een stijgend aantal ouders onze school weten te vinden, en hebben we al een 
aantal aanmeldingen voor het volgende schooljaar. We zijn daar natuurlijk erg blij mee, maar het mogen 
er best nog meer zijn! 
Dus kent u iemand in uw omgeving met een jong kind? U mag ze namens ons van harte uitnodigen om 
contact op te nemen om eens te komen kijken.  
 

Pasen 
 
Elk jaar hebben we op goede vrijdag ons paasontbijt. 
Deze traditie willen we graag zo houden. De voorbereidingen zijn door de 
ouderraad getroffen. 
Maar omdat groep 3-4 deze week nog in quarantaine zit, zouden zij dit moeten 
missen. 
Dat vonden we niet zo gezellig. In overleg hebben we daarom besloten om dit 
ontbijt om te zetten in een Paasbrunch op dinsdag 3e paasdag! (6 april) Dan 
kunnen alle leerlingen hiervan genieten. (de leerlingen hoeven dan zelf geen lunch 
mee te nemen. Om de eenheid te bewaren zullen de rapporten ook deze dag 
worden meegegeven aan de leerlingen. 
 
Allemaal alvast fijne paasdagen! 
 
Rob de Boo 
 

 
Schoolvakantie volgend schooljaar. 
 
Al eerder genoemd, maar ook hier ter info nogmaals. In overleg met ons bestuur en kijkend naar de 
scholen voor VO, is 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 2021-2022 zijn als volgt: 
 
Vakantie Data 

Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari 2022 

Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022 

Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022 

  



 

Aandachttraining 
 
Na de sluiting van de scholen is ook de aandachttraining weer begonnen. 
Een jaarlijks terugkerende training voor groep 3 t/m 8. 
 
Tijdens de training is er o.a. 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. 
Daarnaast wordt er in deze periode veel aandacht besteed aan ‘normen en waarden’, met elkaar omgaan 
en het welzijn na een periode van thuisonderwijs. 
 
De aandachttrainingen komen 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. 
 

 

De Driemaster is SchoolJudo- school! 
 
De schooljudo lessen stonden voor januari op de agenda. Ook deze lessen konden helaas geen doorgang 
vinden. We hebben echter goed nieuws, want voor de zomervakantie zullen de lessen nog gaan 
plaatsvinden.  
Ook deze keer zal één van de achterliggende waardenthema’s van de judolessen centraal staan. 
Ook buiten de ‘echte’ judolessen om kan er gewerkt worden aan dit waardenthema.  
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 honderden andere basisscholen in Nederland. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Creatief uur 
 
Helaas kon ook het creatief uur dit jaar niet doorgaan. We maken daarbij altijd graag gebruik van de inzet 
van ouders/ vrijwilligers voor de activiteiten. Door de strenge 
regels was dit dus niet te organiseren. In plaats daarvan hebben 
we het thema kunst in de school, waarbij het werk van diverse 
schilders/ kunstenaars aan bod komt en werkstukken worden 
gemaakt. Zo is er o.a. werk in de stijl van Keith Haring, Picasso, 
Vincent van Gogh, Rietveld en Escher in de school te zien. 
 

http://www.schooljudo.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 

 
Agenda 
 

  

Vrijdag 2 april Goede vrijdag; gewone lesdag 

Dinsdag 6 april Paasbrunch 

dinsdag 20 en woensdag 21 april Groep 8 IEP eindtoets 

24 april t/m 9 mei meivakantie 

  

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei Hemelvaart: leerlingen vrij 

Dinsdag 18 mei ANWB Streetwise voor alle groepen 

Maandag 24 mei 2e Pinksterdag 

Maandag 31 mei schoolfotograaf 

 
 

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


