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Maandinfo mei-juni 2022
Beste ouders/ verzorgers,
Wat hebben we vorige week een mooie FancyFair gehad!
Wat een gezellige sfeer, met live muziek van Bernard Karsten, de leuke en lekkere dingen die
werden verkocht en natuurlijk de top loterij! Wat een mooie prijzen waren er beschikbaar
gesteld door de sponsoren. Bij elkaar gebracht door de inzet van de ouderraad.
Een groot compliment voor de organisatie en de hulp. Allemaal heer erg bedankt!
En bovendien met een fantastisch resultaat, want we houden maar liefst rond de € 2000,00
over om te besteden aan het opknappen van het voorplein en een mooie muurschildering.

Eindtoets groep 8
Groep 8 heeft in april hun eindtoets gemaakt.
Deze eindtoets is een bevestiging van het schooladvies.
De school kent de eigen leerlingen na 8 jaar heel goed, en 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!
Dit schooladvies is niet alleen gebaseerd op taal in rekenen, maar alle vaardigheden van de
leerling worden hierbij meegewogen (motivatie, zelfstandigheid, sociale vaardigheden etc)
Alles in uiteraard in overleg met de ouders.

In een metafoor gezegd: de eindtoets is een ‘foto’ van dit moment, en het advies is
gebaseerd op de ‘film’ van de afgelopen jaren van de leerling.
Je kunt slecht op de foto staan, maar dat heeft in dit geval geen negatief effect op de film.
Want als de leerling hoger op de eindtoets scoort, moet de school dat advies
‘heroverwegen’ en eventueel kan de leerling daarna op een hoger niveau starten.
Maar een leerling komt nooit op een lager niveau op het Voortgezet Onderwijs na de
eindtoets.
Het resultaat van de eindtoets is deze week binnengekomen;
Onze leerlingen van groep 8 hebben het heel goed gedaan! Alle leerlingen zijn gegroeid in
hun vaardigheden!
Ze hebben allemaal laten zien dat ze het kunnen en hebben op het niveau van het advies
gescoord! (en soms zelfs iets beter!)
Allemaal gefeliciteerd, wij zijn trots op jullie!

Aandachttraining
Ook dit jaar hebben de kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8 de jaarlijkse Aandachttraining
van José Leeuw gehad. Het thema was dit jaar : ‘Saamhorigheid’,
Iedere groep is op eigen niveau bezig geweest met de vraag:
‘Hoe maken we het met elkaar zo prettig mogelijk op school. ‘
Zo is er aandacht gegeven aan : hoe gaan we met elkaar om, wat heb je nodig om je veilig te
voelen, hoe zorg je ervoor dat iedereen erbij hoort, wat kan jij doen en wat heb je van de
ander nodig.
Kinderen zijn zich ervan bewust geworden dat alles begint bij accepteren van hoe je zelf bent
en hoe de ander is. En dat we het toch echt samen moeten doen.
Het waren weer waardevolle lessen.
Naast het geven van de jaarlijkse Aandachttraining werkt José als creatief therapeut bij ons
op school. Zij biedt ondersteuning aan kinderen op sociaal-emotioneel gebied, bij het
verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, maar ook als kinderen onzeker zijn of
faalangstig, onrustig zijn of concentratieproblemen hebben.
Ouders kunnen bij haar terecht met hun vragen of voor een vrijblijvend informatief gesprek.

Schoolfotograaf
Ook dit jaar komt de schoolfotograaf op school.
Dinsdag 7 juni 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)
We starten met deze broertjes/zusjes foto’s om 8.30 uur.
U krijgt hier zeer binnenkort een aparte brief met meer
informatie.

Schoolreis en schoolkamp
Na twee bijzondere jaren met weinig activiteiten en excursies is het nu weer mogelijk om op
schoolreis te gaan en een schoolkamp te organiseren.
We proberen bij een schoolreis zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerlingen en iets
geschikts te vinden.
In de jaren voorafgaand aan de Corona periode zijn we soms met de hele school op pad
gegaan en soms met groep 1-2 apart.
Het leek ons leuk om dit jaar als nieuwe start weer met de leerlingen van groep 1 t/m 6
tegelijk op schoolreis te gaan. In de zoektocht bleek het best lastig om een besluit te nemen.
Want naast de bestemming bleek ook dat de kosten van vervoer behoorlijk opliepen;
bovendien zijn we niet de enige school die weer op schoolreis gegaan.
We hebben ervoor gekozen om dit jaar (net als 3 jaar geleden) naar Oud Valkeveen te gaan.
Een locatie waar voor alle leeftijdsgroepen genoeg te beleven is.
Dit schoolreisje vindt plaats op dinsdag 14 juni a.s. voor de groepen 1 t/m 6.
Daarnaast zal er voor groep 5-6 een extra activiteit georganiseerd worden.
En, niet geheel onbelangrijk: De ouderraad ondersteunt de schoolreis financieel, waardoor
de kosten voor de ouders lager uitvallen. Bedankt voor dit initiatief!
U krijgt in een aparte brief hier binnenkort meer informatie over.
Groep 7-8 gaat dit jaar weer op kamp naar Texel! De voorbereidingen zijn al in volle gang.
Dit schoolkamp vindt plaatst van 20 t/m 22 juni. En ook hier merken we dat alle kosten
helaas flink omhoog zijn gegaan. Denk hierbij bv aan de accommodatie, de excursies, de
garnalenboot. Ieder bedrijf lijkt de Coronaverliezen te willen inhalen. Voor ons als
‘consument’ best vervelend dus.
Het zal de pret voor de leerlingen er niet minder om maken!

Ziekmelden ook mogelijk in de SchoolApp
In de SchoolApp is er de mogelijkheid 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 dit kan 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 ‘SchoolJudoschool’.
De 6 fysieke lessen volop bezig voor alle groepen en
volgende week alweer de laatste!
Dit jaar zijn alle thema’s aan bod gekomen: respect,
samenwerken, discipline, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen, maar vooral plezier!

Tot slot wat komende activiteiten
Op maandag 13 juni 2022, start alweer de éénenveertigste editie
van de avondvierdaagse vanuit Egmond aan den Hoef. De
wandelaars kunnen kiezen tussen vijf en tien kilometer.
De routes zijn verdeeld over 5 dagen, naar eigen keuze kan een
‘rustdag’ worden ingelast.
De 10 kilometer wandelaars vertrekken dagelijks tussen 18.30
uur en 18.45 uur. De 5 kilometer wandelaars vertrekken dagelijks
tussen 18.45 uur en 19.15 uur.
Het startpunt en eindpunt is iedere dag bij het Dorpshuis
Hanswijk te Egmond aan den Hoef. Eén dag zal er gelopen
worden via Egmond aan Zee, 3 dagen binnen Egmond aan den
Hoef en één dag is er een leuke route via Egmond Binnen.
Inschrijving:
- Voorinschrijving voor € 5,- is mogelijk, op
Woensdag 1 juni, donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni in de
Wal te Egmond aan Zee tussen 14:00-16:00 uur
- Inschrijving bij de start is mogelijk op maandag 13 juni
voor € 6,- vanaf 18.30 uur in het Dorpshuis Hanswijk te
Egmond aan den Hoef.
- Wilt u een enkele keer meelopen als ouder, verzorger of
begeleider dan is er de optie om een dagkaart aan te
schaffen van € 2,-.
- Betaling is mogelijk middels contante betaling, fijn als dit
zo veel mogelijk gepast wordt gedaan.
Voor informatie: Nathalie Eijlander 06-21112283 of een e-mail naar: egmondsea4d@hotmail.com

Timmerdorp
Dit jaar is er weer van 1 augustus tot 4
augustus Timmerdorp Egmond aan zee is.
Ouders kunnen de kinderen opgeven
via www.timmerdorpegmondaanzee.nl
Wij hopen weer op voldoende animo dit jaar en
hebben er allemaal weer onwijs veel zin in.

Agenda
Donderdag en vrijdag 26 en 27 mei
Donderdag 2 juni
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni
Dinsdag 14 juni
Maandag 20 t/m woensdag 22 juni
Donderdag 23 juni
Woensdag 29 juni
Maandag 4 juli
Maandag 11 juli
Zaterdag 16 juli

Hemelvaart, leerlingen zijn vrij
Groep 6 en 7, activiteit Visserijdag
2e Pinksterdag
Schoolfotograag
Schoolreis groep 1 t/m 6
Schoolkamp groep 7-8
peuterbieb
Studiedag team; leerlingen vrij
Zeezwemfundag groep 7-8
Afscheidsavond met musical groep 8
Start zomervakantie (t/m 28 augustus)

