
 
 
 
 
 

   
 

 

Maandinfo          november 2021 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
De vorige editie van deze maandinfo kon ik openen met het nieuws dat de Corona-regels 
voor de scholen enigszins versoepeld konden worden. Nu enkele herfstweken verder kunnen 
we niet om het nieuws heen dat de besmettingen helaas weer oplopen. 
We staan dus letterlijk aan de vooravond van een nieuwe persconferentie, waarbij de 
maatregelen mogelijk weer aangescherpt gaan worden. En dit zou mogelijk weer gevolgen 
kunnen hebben voor de vieringen de komende tijd. We volgen het nieuws uiteraard op de 
voet en passen de plannen indien nodig weer aan.  
Hoe dan ook, we maken er een gezellige periode van!  
 
We letten in school natuurlijk nog steeds op de basisregels en ventileren we goed. 
En daarom blijven we ook nog maar even aan de voorzichtige kant wat betreft ouders in de 
school. 
 
Zojuist binnengekomen 
De groepen 1 t/m 5 zijn op bezoek geweest bij de Prins Hendrik Stichting om daar hun 
ingestudeerde Sint Maarten liedjes te zingen. 
Net als vorig jaar zijn we niet binnen geweest, maar op diverse plekken aan de buitenkant. 
Het was weer een groot succes! 
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Lezen is leuk! 
Ook dit schooljaar hebben we weer veel aandacht voor lezen! 
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we uiteraard veel aandacht voor de leuke nieuwe 
boeken gehad die we aangeschaft hebben. Ook is het plezier in lezen heel belangrijk. 
Elke dag een klein stukje (voor)lezen uit een leuk of spannend boek helpt enorm. Niet alleen 
gaat de leesvaardigheid daarmee omhoog, maar ook de woordenschat. Het is belangrijk om 
veel woorden te (her)kennen. Het begrijpen van teksten gaat dan ook beter. Doet u mee?  
Je kunt plezier in boeken al heel vroeg aanwakkeren. En daarom was er op dinsdag 26 
oktober j.l. de eerste PeuterBieb. Een initiatief van de bibliotheek. Er waren maar liefst 14 
peuters aanwezig. 
De eerstvolgende is op donderdag 25 november om 10.00 uur. 
Een leuke activiteiten ochtend rondom boeken en lezen voor alle kinderen van 1 ½ tot 4 jaar 
en hun (groot)ouders. 
 

 
 
Volgende week is de eerste levering voor onze school van het 
Europese schoolfruit programma. Dit betekent dat we vanaf dinsdag 
a.s. 16 november tot eind april weer 3x per week kunnen genieten 
van vers fruit. Onze fruitdagen zijn dan dinsdag, woensdag en 
donderdag. Dit past uiteraard binnen ons streven om gezond eten te 
promoten.  
(Daarom hebben we op 2 november j.l. ook meegedaan met het 
Nationaal schoolontbijt) 

 

 
Ziekmeldingen leerkrachten 
We hebben tot nu gelukkig weinig tot geen ziekmeldingen. En als er al een ziekmelding is, 
dan proberen we dat met het eigen personeel op te vangen. Dat lukt gelukkig meestal wel, 
maar het kan gaan voorkomen dat dit niet lukt. 
Want U weet wrsch. wel, dat we in Nederland te maken hebben met een groot leraren 
tekort.  
Dit betekent ook voor onze school helaas dat het kan gaan voorkomen dat leerkrachten die 
ziek of afwezig zijn mogelijk niet kunnen worden vervangen!  
De groep van de betreffende leerkracht heeft die dag dan helaas geen les.  
Ook dit schooljaar hebben wij hier al één keer (bij de kleuters) als uiterste maatregel voor 
moeten kiezen. We vragen u om in dat geval nu al na te denken over oplossingen voor evt. 
opvang van uw kind(eren) en elkaar eventueel te helpen en te ondersteunen. 
 

 

Sint Maarten en Sinterklaas 
Na Sint Maarten vandaag staat de komende tijd Sinterklaas natuurlijk volop in de belangstelling. Met 
name in de onderbouw. Het ziet er naar uit dat we ook dit jaar mogelijk met enige aanpassingen 
door de Coronaregels rekening moeten houden. Hoe de 
ontvangst er precies uit gaat zien, kunnen we daarom op dit 
moment nog niet zeggen. We houden u op de hoogte als er 
meer bekend is. 
Sowieso bezoekt de Sint met zijn pieten onze school op 
vrijdag 3 december a.s. 
  



 

Studiedag 
 
Zoals al eerder vermeld heeft het team a.s woensdag 17 november a.s. een studiedag.  
De leerlingen zijn dan vrij! 
We volgend dit jaar een scholingstraject, waarbij we een manier leren 
toepassen hoe we met elkaar ons onderwijs nóg verder kunnen 
verbeteren en ontwikkelen. 
We doen dit met de hulp van stichting LeerKracht.  
Het motto hierbij is: ‘elke dag samen een beetje beter’ 
 

 
Na de herfstvakantie is onze nieuwe Intern Begeleider gestart. 
Zij stelt zich hieronder aan u voor. 
 
Even voorstellen… 
 
Hallo allemaal, Ik wil mij heel graag even voorstellen. Sinds de 
herfstvakantie werk ik als intern begeleider op de Driemaster.  
Mijn naam is Janine Bakker en ik woon in Heiloo.  
De start op school is erg fijn: goede sfeer, leuke collega’s en hele lieve kinderen!  
Als intern begeleider ben ik onder andere verantwoordelijk voor het  regelen en organiseren 
van extra ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben.  
Verder kijk ik mee met de leerkrachten als zij vragen hebben en probeer ik oplossingen, 
samen met de collega’s, te bedenken. Ook ben ik de vertrouwenspersoon en de 
aandachtsfuntionaris in de school.  
Voordat ik op de Driemaster werkte heb ik lang voor de klas gestaan, heb ik als intern 
begeleider gewerkt en was ik docent Nederlands op een Pabo.  
In mijn vrije tijd houd ik erg van lezen, wandelen, films en theater. Verder zijn we op zoek 
naar een herplaatshond, dus binnenkort hoop ik met mijn hond te kunnen wandelen. 
Ik werk meestal op maandag en donderdag. Ik hoop snel met jullie kennis te kunnen maken. 
 
Hartelijke groet, Janine Bakker 
 

 
Agenda. 
 
De agenda van november is als volgt; 
 

Donderdag 11 nocvember Groep 1 t/m 5: zingen bij de PHS 

Woensdag 17 november Studiedag team: leerlingen zijn deze ochtend vrij. 

Donderdag 25 november PeuterBieb; 10 uur 

 


