
 
 
 
 

 
 
 

 

Maandinfo december 2021 
 
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. 
 
Het Sinterklaasfeest is een mooie happening geworden! Geheel Coronaproof (Sint en Pieten vooraf 
uiteraard getest) is hij op het schoolplein onthaald door de leerlingen. Ze stonden in aparte vakken te 
wachten toen hij vanuit de Prins Hendrikstichting met een booster onze kant op kwam.  
Hij is zelfs opgemerkt door het eerste Derper Lockdown journaal! 
Ook in school zijn de groepen één voor één bij hem langs gegaan. In de groepen 5 t/m 8 waren er 
weer mooie surprises gemaakt. Kortom een zeer geslaagde ochtend. 
Op maandagavond is de school razendsnel omgeturnd in kerstsfeer door onze enthousiaste 
ouderraad. Het ziet er prachtig versierd en sfeervol uit. Allemaal hartelijk bedankt hiervoor! 
 

 
Morgen is het ‘paarse vrijdag’. We zullen hier op school 
in de groepen aandacht aan besteden. 
Deze dag staat in het teken van diversiteit. M.a.w. 
iedereen mag zichzelf zijn en niemand wordt gepest of 
uitgesloten om wie die is, of op wie die verliefd wordt. 
Het zijn belangrijke waarden, waar wij ons goed bij thuis 
voelen. Het leek ons, na de verdrietige periode rond onze 
oud-leerling, een uitgelezen mogelijkheid om ons bij deze 
actie(dag) aan te sluiten. 
 

 
Zoals in de laatste update vermeld, moeten we voor onze kerstviering inderdaad een andere invulling 
gaan geven. 
We mogen geen activiteiten organiseren en het kerstdiner in de avond is ook niet mogelijk.  
Na 1700 uur is heel Nederland op slot en er mag zelfs niet gesport worden door de kinderen. 
Bovendien zou het teveel ouderbewegingen in en om school veroorzaken (halen en brengen van de 
kinderen en/of etenswaren) 
De kerstviering met een luxe kerstontbijt  vindt daarom plaats op vrijdagochtend 24 december, met 
aansluitend om 12.00 uur de kerstvakantie. 
De kans bestaat overigens nog wel dat de scholen een langere kerstvakantie krijgen, omdat er door 
de overheid nagedacht wordt om de scholen in week van 20 december al te sluiten. 
In dat geval zullen we snel schakelen voor een passend alternatief in de volgende week. 
 

 
Zelftesten 
Helaas komt het Coronavirus (weer) dichterbij en zijn er ook op onze school een (klein) aantal ouders 
en leerlingen positief getest. 
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Om verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan heeft de overheid onlangs een dringend advies 
gegeven dat al het personeel en alle leerlingen vanaf groep 6, zich twee keer per week preventief 
gaat testen. Hiervoor zijn zelftests beschikbaar gesteld, die vandaag op school zijn bezorgd. 
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben vandaag 5 testen meegekregen, zodat ze in ieder geval 
genoeg hebben tot aan de kerstvakantie. 
Goed om ook hier te melden, dat de school zelf geen kinderen gaat testen! 
 

 

Schoolfruit 
We ontvangen inmiddels een aantal weken weer schoolfruit.  
We gaan u weer laten weten wat er op het schoolfruit menu 
komt. 
Meestal laten we de leerlingen kiezen uit het aanbod van die 
week. 
Tot nu toe hebben we veel appels, sinaasappels en wortels 
ontvangen. 
Maar daarnaast ook heerlijke ananas en iets minder 
gewaardeerde rettich. 

Op ons schoolfruit menu de volgende week: appels, sinaasappels en watermeloen 
 

 

SchoolApp 
We zullen onze berichtgeving de komende tijd wat gaan stroomlijnen. Daarvoor is 
het van belang dat in ieder geval de SchoolApp bij iedereen goed werkt op uw 
tablet of telefoon.  
Als hij bij u niet (meer) goed werkt dan is vaak 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 stuurt nl. regelmatig aan de ouders van zijn/ haar klas een berichtje (evt. met foto) 
sturen. Ook is het soms mogelijk om zelf te reageren. 
Dit kan bv handig zijn bij het zoeken/ vinden van hulp voor bv een activiteit of excursie. 
Lukt het niet? Kom even langs, dan helpen we u graag! 
 
 

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 nog steeds trots op! 



Agenda 
 
De agenda van de maand december is als volgt; 
 

zondag 12 december juf Karin jarig 

maandag 13 december Juf Titia jarig 

maandag 20 december Groep 7-8: bureau HALT op bezoek 

dinsdag 21 december Kerststukjes maken 

vrijdag 24 december  kerstviering (informatie volgt) 

vrijdag 24 december 12.00 uur start kerstvakantie (alle leerlingen ’s middags vrij) 

25 december t/m 9 januari kerstvakantie 

  

 
 


