
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Maandinfo december 2020 
 
Voor u ligt de maandinfo van de maand december. In deze editie blikken we even terug op de 
afgelopen periode, en kijken we vast wat vooruit. 
 
Activiteiten. 
 

De onderbouw is met hun mooie lampions, gemaakt bij juf Mieke Rozing van de Kunstkoets, wezen 
zingen bij de Prins Hendrik Stichting. U heeft het artikel in het ‘Contact met de Egmonden’ vast 
gelezen. Ook de foto’s op onze facebookpagina is veel bekeken. Het was een groot succes. 
Ook nu is de onderbouw onder leiding van juf Mieke nog mooie werkstukken aan het maken. 
Verder hebben we nog meegedaan aan het Nationaal schoolontbijt en zijn we weer gestart met het 
schoolfruit project. Op dinsdag, woensdag en donderdag eten we met de hele school in de 
ochtendpauze een stuk fruit. We hebben inmiddels appels, peren, mandarijnen, kiwi’s, wortels en 
snoeptomaatjes gegeten. Heerlijk! 
 
De leerlingen van groep 7-8 krijgen veel informatie over het Voortgezet onderwijs. Soms komen oud-
leerlingen wat vertellen over hun school en soms bezoeken ze een doe-dag. Zo kunnen ze zich goed 
oriënteren over de keuze voor een school die bij hen past. 
Ook in groep 7-8 op 16 december een bezoek van bureau HALT mbt het gevaar van vuurwerk. 
 
Deze weken staat Sinterklaas natuurlijk volop in de belangstelling. Helaas ook dit jaar met enige 
aanpassingen door de Coronaregels. Een grote ontvangst op het schoolplein zit er dit jaar niet in. 
We mogen niet verzamelen met alle ouders op het plein; best wel jammer maar het is nu even zo. 
We vragen u ook om niet te blijven ‘hangen’ op het schoolplein, want Sinterklaas en zijn Pieten 
komen zonder groot onthaal natuurlijk op vrijdag 4 december wel de school bezoeken. 
En in de midden- en bovenbouw wordt er al hard geknutseld aan de surprises, en natuurlijk bakken 
we deze week pepernoten op school. Zo vieren we met elkaar toch dit leuke feest. 
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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! 
Ook deze week zal dit jaar helaas anders verlopen dan voorgaande jaren!  
We mogen geen LichtjesToer organiseren en het kerstdiner in de avond is ook niet mogelijk.  
Het zou teveel ouderbewegingen in en om school veroorzaken (halen en brengen van de kinderen 
en/of etenswaren) 
We zoeken nog naar een goed en mooi alternatief, maar de kerstviering zelf vindt in ieder geval 
plaats op vrijdagochtend 18 december, met aansluitend om 12.00 uur de kerstvakantie. 
U krijgt over de kerstviering nog meer informatie ná Sinterklaas. 
 
 
Rob de Boo 
 

 
Lessenserie 
Zoals u weet vinden we het op school erg belangrijk dat we rekening houden met elkaar, zorgen voor 
elkaar en zorgen voor een goede werksfeer. Met een mooi woord heet dit het ‘pedagogisch klimaat’. 
We zijn er van overtuigd dat als je met plezier naar een veilige school gaat, dat het leren dan ook 
beter gaat. 
Elk jaar besteden we daarom ook regelmatig tijd aan het voorkomen van ruzies en aan plaag- of 
pestgedrag. 
 
Dit jaar is Juf José Leeuw, als vervolg op de week tegen pesten in november, tijdens haar lessen in 
groep 7-8 een project gestart om met de leerlingen manieren te bedenken om er met elkaar voor te 
zorgen dat de goede sfeer in de klas en in de school ook zo blijft. 
Want iedereen kan en moet daar aan meehelpen! 
 
De leerlingen hebben met elkaar in groepjes opdrachten gemaakt waarin er slogans werden bedacht, 
posters zijn ontworpen en presentaties zijn gehouden.  
Niet alleen in de eigen klas, maar op initiatief van de leerlingen zelfs ook in de andere klassen! 
Zo zijn zij de ambassadeurs geworden en geven zij het goede voorbeeld aan de jongere kinderen. 
 
De lessen zijn door de leerlingen zo goed gedaan, dat we u dit graag wilden vertellen en de resultaten 
van de posters willen laten zien. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De posters hangen aan de wand in de aula; kopieën komen deze week in de school te hangen. 
 

 
SchoolApp 
We hebben gemerkt dat het nog niet bij iedereen is gelukt om de nieuwe ‘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 uw eigen inloggegevens van het ouderportaal nodig. 
U vindt de SchoolApp in de Appstore of Google Play store door te zoeken op 
SchoolsUnited. 
 
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 
In januari gaan we weer starten met de middagen ‘Creatief 
uur’. Mogelijk moet dit ook in aangepaste vorm vanwege de 
Coronaregels. Op dit moment mogen we in principe bij 
uitzondering ‘hulpouders’ in de school toelaten. Maar als de 
regels versoepeld gaan worden vindt u het misschien wel leuk 
om hierbij te helpe. U bent in ieder geval alvast 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 de doorgang vanhet 
creatief uur, al of niet in aangepaste vorm. 
 

 
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 7 december 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 kerstfeest. 
De school is uiteraard erg blij met deze inzet. Heel erg bedankt! 



En dan nog even een reminder: Heeft u de Ouderbijdrage al betaald? 
De oudervereniging ontvangt de bijdrage graag op hun rekeningnr.  
NL92 RABO 0317 9598 40 (tnv oudervereniging OBS Driemaster met vermelding van  de naam en 
groep van uw kind(eren) 
De bedragen voor dit schooljaar zijn vastgesteld op € 30,00 per kind, en voor ieder 3e of volgend kind 
€ 20,00. 
 
Alvast bedankt! 
 
De oudervereniging  
 

 
 
Agenda 
 
De agenda van de maand december is als volgt; 
 

vrijdag 4 december Sinterklaas op school 

Maandag 7 december Vergadering MR 

Dinsdag 8 december BSG op bezoek in groep 7-8 

zaterdag 12 december juf Karin jarig 

zondag 13 december Juf Titia jarig 

Woensdag 16 december Groep 7-8: bureau HALT op bezoek 

vrijdag 18 december  kerstviering (informatie volgt) 

vrijdag 18 december 12.00 uur start kerstvakantie (alle leerlingen ’s middags vrij) 

19 december t/m 3 januari kerstvakantie 

  

 
 


