
 
 
 

Maandinfo mei-juni 2021 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Het lijkt er op dat we wat betreft Corona gelukkig in wat rustiger vaarwater komen. 
Privé kunnen we ons wat vrijer bewegen en worden de maatregelen langzamerhand meer 
versoepeld. Helaas voor de school gelden nog steeds dezelfde beperkingen; in onze 
geldende protocollen zijn er nog geen versoepelingen doorgevoerd.  
Daarom bewegen de leerkrachten zich in school met een mondkapje, houden we afstand, 
wassen we onze handen vaak en zijn de leerlingen nog steeds met hun eigen klas buiten aan 
het spelen. We hopen dat ook die regels snel wat soepeler gaan worden. 
Ook op gezondheidsgebied blijven we natuurlijk wel alert. 
Dus geldt nog steeds: Heeft uw kind klachten (verkouden, hoesten, keelpijn, koorts)? 
Hou het dan uit voorzorg thuis! 
Ook hebben we nog steeds zo min mogelijk ‘externen’ en ouders in de school. 
Maar we organiseren wel wat activiteiten, waarvan we denken dat het kan.  
We maken dan goede afspraken. Verderop leest u meer over die activiteiten. 
 
In de media werd verder veel aandacht besteed aan de schoolsluitingen en de mogelijk 
opgelopen ‘leerachterstanden’. Op dit moment zijn alle scholen hard bezig om een 
verplichte z.g. ‘schoolscan’ uit te voeren, een plan te maken en in te dienen voor de extra 
steun, die de minister heeft toegezegd. 
 
Ook gisteren in de media opnieuw verontrusting over de lagere scores: nu van de eindtoets. 
Leerlingen van de groepen 8 zouden door de schoolsluitingen lager gescoord hebben en zo 
niet op de juiste school voor voortgezet onderwijs terecht komen! 
Dat argument klopt eigenlijk niet: de school kent de eigen leerlingen na 8 jaar heel goed.  
Zij krijgen eind groep 7 al een voorlopig advies en in groep 8 een definitief schooladvies. 
Met dat advies hebben de leerlingen zich al in maart j.l. opgegeven bij de VO- school van hun 
keuze en al onze leerlingen zijn daar ook al geplaatst! 
 
De eindtoets is dus eigenlijk een bevestiging van dit advies. Als de leerling hoger op de 
eindtoets scoort, dan moet de school dat advies ‘heroverwegen’ en eventueel kan de 
leerling op een hoger niveau starten.  
Alles in overleg met de ouders uiteraard en alle vaardigheden meerekenend (motivatie, 
zelfstandigheid, sociale vaardigheden etc) 
Een leerling komt dus nooit op een lager niveau op het Voortgezet Onderwijs na de 
eindtoets. 
En daarbij: het resultaat van de eindtoets is gisteren binnengekomen; 
Onze leerlingen van groep 8 hebben het heel goed gedaan! Geen achterstand want ze 
hebben allemaal rond het niveau van het advies gescoord! (en soms zelfs iets beter!) 
Allemaal gefeliciteerd, wij zijn trots op jullie! 
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Schoolfotograaf 
 

Ook dit jaar is het wel mogelijk om de schoolfotograaf op school te hebben. 
Volgende week maandag 31 mei worden er foto’s gemaakt van onze leerlingen. 
Er is ook de mogelijkheid om broertjes/ zusjes foto’s te maken met de jongere kinderen die 
nog niet op school zitten (peuters) Maar: de fotograaf hanteert hierbij strenge regels. 
Het is niet toegestaan dat ouders meegaan om te begeleiden! 
Dat betekent dat we u vragen om vooraf goed te bedenken of uw peuter dit aankan….. 
Het is helaas even niet anders. Hopelijk volgend jaar beter. 
We starten met deze broertjes/zusjes foto’s om 8.30 uur 
 

Streetwise 
Vorige week is de ANWB op school geweest met Streetwise. 
Een programma voor de hele school, waarbij er per groep/ 
leeftijdscategorie een lesactiviteit werd gegeven.  
Zo leerden de kleuters hoe je veilig kunt oversteken, leerde 
groep 3-4 waarom het dragen van een gordel echt nodig is. 
Groep 5-6 heeft geleerd hoe ver een auto nog doorschiet bij een 
noodstop, en groep 7-8 weet nu hoe je veilig naar de volgende 
school kunt fietsen. 
Een leuke activiteit die na een paar jaar weer wordt herhaald. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Drumtastic 
 

Gisteren werden de leerlingen verrast door een cadeautje van de ouderraad! 
Een spetterende workshop en demonstratie van Drumtastic! 
De kinderen vonden het een geweldige activiteit. 
En bovendien: U heeft met de demo kunnen meekijken via een Livestream! 
Optreden gemist? Via deze link kunt u terugkijken voor een goeie indruk: 
 

https://zoom.us/rec/share/VwMi5pO7Ceq-
g4MRWIldwDu3tpIfXmf_QMIA41i0ckB9tQj5L5bY4TEqZN6pJ2Wo.tfiFk8g1aQ_5tzjk  
 

We bedanken natuurlijk de ouderraad voor deze superleuke verrassing! 
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Ziekmelden ook mogelijk in de SchoolApp 
 
In de SchoolApp is de mogelijkheid gekomen om uw kind ziek en/of afwezig te melden voor 
bv doktersbezoek. We vinden het natuurlijk fijn als u vooraf meldt als uw kind afwezig is. 
U kunt en mag natuurlijk nog steeds gewoon bellen, maar nu kan dit dus ook via de app! 
De leerkracht van uw kind krijgt direct dit bericht op zijn/ haar telefoon binnen. 
We gaan tot de zomervakantie proefdraaien met deze nieuwe mogelijkheid erbij en 
beslissen dan of we deze manier prettig vinden. 
U vindt deze mogelijkheid in de SchoolApp in het menu (3 streepjes linksboven) 
Onder ‘Absenties’. 
 

 
SchoolJudo 
 
Zoals u weet is het SchoolJudo een vast onderdeel van ons 
lessenprogramma. 
Daarom is de Driemaster ook een officiële ‘SchoolJudo-school’ geworden. 
De fysieke lessen starten volgende week dinsdag voor alle groepen! 
Het thema voor dit jaar is ‘beheersing’. Tijdens de lessen wordt hier dus meer aandacht aan 
gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda 
 

Maandag 31 mei schoolfotograaf 

Dinsdag 1, 8, 15, 22 juni lessen Schooljudo voor alle leerlingen 

25 t/m 27 juni Schoolkamp groep 8 

 
 

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

https://schooljudo.nl/

