
 
 
 
 

 
 
 

 

Maandinfo juli 2022 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De 2e IEP-LVS toetsperiode is geweest en de oudergesprekken en de rapporten worden deze 
week besproken. De nieuwe manier van toetsen bevalt ons goed. 
We kunnen echt de groei van elk kind nu goed volgen. Niet meer langs de meetlat van het 
gemiddelde, maar ben je zelf genoeg gegroeid. En daarmee krijgt elk kind zelfvertrouwen in 
het eigen kunnen! 
De schoolreizen en het kamp van groep 7-8 zijn goed verlopen en waren een groot succes. 
Het weer hebben ze allemaal goed mee gehad en dat was erg fijn. 
Vorige week heeft groep 5-6 aan de school hun ingestudeerde mini-musical laten zien.  
Verder hadden we vorige week nog wat evaluatiemomenten en nu komen dan alweer de 
afsluitende activiteiten van dit schooljaar. 
Gisteren heeft groep 7-8 in Camperduin bij ‘De Jongens Uit Schoorl’ een ZeeZwem fundag 
gehad, met suppen en andere leuke wateractiviteiten. 
De komende 1 ½ week gaan we echt afronden, met o.a. een juffendag voor groep 3-4 op 
maandag, een extra activiteiten dag met o.a. klimmen en boogschieten voor groep 5-6 op 
dinsdag. 
Groep 7-8 viert deze week de verjaardag van Edwin met een slaapfeest op school, en zij 
hebben natuurlijk hun afscheidsavond met de fantastische eindmusical.  
Deze is op maandag 4 juli. Op vrijdag mogen alle leerlingen van de school de ‘generale 
repetitie’ bijwonen. Kortom nog een hoop leuke dingen voor de boeg. 
 
Al eerder gemeld dat door eerdere ervaringen ons heeft geleerd dat de laatste vrijdagochtend 
van het schooljaar altijd wat rommelig is. De klassen zijn dan al leeg en schoon en we vullen 
eigenlijk de tijd; vaak met een film en/of spelletjes. 
Al enige jaren geleden hebben we daarom besloten om de vrijdagochtend ook vrij te geven. 
Dat doen we dit jaar dus weer. De laatste schooldag is dus donderdag 14 juli! 
De leerkrachten kunnen dan nog even de laatste spullen opruimen en (soms) vast al klaar 
zetten voor het nieuwe schooljaar. 
 
Voor het volgende schooljaar hebben we nieuwe ontwikkelingen voor de boeg. 
We gaan starten met een nieuwe leesmethode, waarin niet alleen de leestechniek en het 
begrijpend lezen (close reading) , maar vooral het plezier in lezen voorop staat.  
Ook starten we met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Deze methode is meer 
thematisch gericht. Beide methodes zijn van Blink. In het nieuwe schooljaar krijgt u hierover 
meer informatie. 
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Politie op school 
 

 
Vandaag hadden we onze wijkagent Robert de Boer op 
visite. 
In elke klas heeft hij enthousiast uitgelegd wat de 
politie eigenlijk doet, en hij heeft vele vragen 
beantwoord. Het is de bedoeling dat hij elk jaar even 
langs komt, zodat de leerlingen hem steeds beter leren 
kennen. 
En dat ze niet automatisch ‘schrikken’ en denken dat er 
iets ergs is gebeurd als de politie op school is.  
 
 
 

 

 
Huggy Wuggy 
 
De nieuwste rage zijn de ‘knuffels’ Huggy Wuggy. 
Ook op onze school hebben we ze inmiddels zien 
langskomen. Net als veel andere scholen, willen ook wij 
graag meer informatie geven en waarschuwen. 
Want deze knuffels zijn niet zo erg aardig en 
kindvriendelijk. Als je goed kijkt hebben ze slungelige 
armen en scherpe tanden. 
 
Het karakter Huggy Wuggy komt nl uit een horror-game, Poppy Playtime (8+).  
De blauwe pop was een schattig knuffeltje, maar werd door experimenten een bloeddorstige 
moordenaar. In dit horror- spel moet hij de speler vermoorden. Niet echt kindvriendelijk dus. 
De populariteit komt doordat er veel TikTok filmpjes in oploop zijn waarbij hij iemand knuffelt; 
bijvoorbeeld zijn jongere (en net zo eng uitziende, maar wel roze) ‘zusje’ Kissy Missy.  
Maar vervolgens bijt hij haar hoofd eraf. 
Er is ook een TikTok waarbij Huggy Wuggy zijn zusje doodmaakt door haar in een ruimte te 
laten met een pan op het vuur waardoor de keuken in brand vliegt. 
 
Op veel plekken worden ouders al gewaarschuwd voor deze trend.  
Want kinderen gaan het karakter na doen, door elkaar heel stevig te omhelzen en 
kwaadaardige dingen in elkaars oor te fluisteren.  
Met name het verschijnen van dit karakter in filmpjes is het probleem. 
Kinderen krijgen namelijk zonder dat ouders het weten deze ‘knuffelvideo’s’ onder ogen als ze 
bv op een tablet kijken naar polulaire spelletjessites (bv Roblox), YouTube of TikTok.  
Er zijn zelfs nu Peppa Pig filmpjes op YouTube Kids waarin Huggy Wuggy opeens verschijnt. 
 
Wij zijn niet blij met deze ontwikkeling en hebben het met elkaar besproken. 
Dit bericht, met waarschuwing, wilden we graag met u delen.  
Wij vinden de filmpjes zo kind-onvriendelijk, en niet passend bij onze waarden dat we deze 
knuffels niet (meer) op school willen zien. Daarom het dringende verzoek om deze knuffels 
thuis te houden. 
 

 



MedezeggenschapsRaad 
 

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad.  
In de MR zitten zowel ouders als leerkrachten. Zij denken mee over het beleid van de school. 
De MR van een school is belangrijk, want de MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook 
wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De directeur van de school bezoekt regelmatig de 
vergaderingen van de MR en deze is daardoor een klankbord voor de directie.  
 
Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van 
de school ter sprake brengen. Het is daarbij niet de bedoeling dat er problemen met 
individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt wel zaken waar je 
ideeën over hebt op de agenda laten zetten. 
De MR op de Driemaster bestaat uit 4 personen; twee leerkrachten en twee ouders. 
Voor het volgende schooljaar is er ruimte voor een nieuw MR-lid!  
Want Arja van der Meulen gaat de MR na enkele jaren verlaten, omdat haar kind naar het 
Voortgezet Onderwijs gaat. We bedanken Arja uiteraard voor haar inzet in de MR. 
Lijkt het u wat? Meld u dan bij Edwin de Groot van de personeelsgeleding. 
(edwin.degroot@isobscholen.nl) Als meerdere personen zich aanmelden zal er een verkiezing 
gehouden worden. 
 
 

Start BSO 
 

Gisteren konden we u al melden dat we na de zomervakantie op de Driemaster gaan starten 
met de BSO!  
Deze zomer wordt in onze school, in het z.g. ‘kluslokaal’, een gezellige eigen ruimte voor de 
BSO ingericht.  
Hier bieden we een groot aanbod aan activiteiten en uitjes aan, die we afstemmen op de 
leeftijd en belangstelling van de kinderen. Maar er kan na school ook gewoon lekker ‘gechilled’ 
worden. En natuurlijk maken we ook gebruik van de heerlijke omgeving van de school, en 
maken we uitjes naar bos, duin en strand!  
In eerst instantie wordt er gestart op maandag en donderdag, maar bij voldoende 
belangstelling kan dit ook op de andere dagen. 
Wij hebben erg ons best gedaan om dit voor elkaar te krijgen en hopen dan ook dat er 
voldoende ingeschreven kinderen gaan worden. 

  
 
Als u gebruik wil maken van BSO De Driemaster, kunt 
u contact opnemen met de afdeling klantenservice 
van Forte via 0251-658058 of 
klantenservice@fortekinderopvang.nl.  
Zij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden 
en de tarieven. Ook kunt u hier terecht met uw 
vragen.  
  
Wij kijken er erg naar uit om met de nieuwe BSO te 
starten! Meer informatie: 
https://fortekinderopvang.nl/locaties/egmond-bso-
de-driemaster/   
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Agenda 
 

maandag 11 juli Juffendag groep 1 t/m 4 

maandag 11 juli  eindmusical en afscheidsavond groep 8 

dinsdag 12 juli groep 5-6 extra activiteit 

Woensdag 13 juli Bezoek van de Brandweer 

donderdag 14 juli laatste dag, rapporten mee 

vrijdag 15 juli 1e dag zomervakantie 

  

Iets verder weg  

maandag 29 augustus 1e schooldag na de vakantie 

 
 
 
 
 

 


