
 
 
 
 

 
 
 

 

Maandinfo december 2022 
 
 
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. 
 
Activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het meest in het oog springend is natuurlijk onze nieuwe muurschildering. Wat is het verschrikkelijk 
gaaf geworden! Zo mooi wat de mannen van Spatzuiver op onze schoolmuur hebben gemaakt.  
We zijn heel blij met het eindresultaat. Daarnaast hebben Daphne en Eva van onze oudervereniging 
de kleuren óp het plein ook weer prachtig bijgewerkt, bedankt toppers! 
 
We zijn ook erg blij met ons nieuwe klasmeubilair. Alle tafels op één hoogte geeft een rustiger beeld 
in de klas. Uiteraard hebben de leerlingen een stoel op maat, zodat iedereen goed zit! 
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De onderbouw is heeft met hun mooie lampions, gezongen bij de 
Prins Hendrik Stichting. We vinden het belangrijk om regelmatig de 
verbinding met onze overburen te leggen. De bewoners vinden het 
prachtig en ook voor onze leerlingen is het mooie belevenis. Ook 
dit jaar was het weer een groot succes. 

 
 
 
 
 
 

 
Verder hebben we weer meegedaan aan het Nationaal schoolontbijt en zijn we alweer enige weken 
op weg met het schoolfruit project. Op woensdag, donderdag en vrijdag eten we met de hele school 
in de ochtendpauze een stuk fruit. We hebben inmiddels appels, peren, mandarijnen, wortels, 
mango’s, ananas en snoeptomaatjes gegeten. Heerlijk! 
 
De leerlingen van groep 7-8 krijgen deze periode veel informatie over het Voortgezet Onderwijs. 
Soms komen oud-leerlingen wat vertellen over hun school en soms bezoeken ze een doe-dag.  
Zo kunnen ze zich alvast goed oriënteren over de keuze voor een school die bij hen past. 
Ook in groep 7-8 op 16 december een bezoek van bureau HALT mbt het gevaar van vuurwerk. 
 
Deze weken staat Sinterklaas natuurlijk volop in de belangstelling. De 
ouderraad heeft de school alweer in de sfeer gebracht en prachtig 
versierd. Dank daarvoor! 
Sinterklaas en zijn Pieten komen natuurlijk ook weer de school bezoeken, 
deze keer op vrijdag 2 december 
En we kunnen dit jaar dit jaar gelukkig weer met alle kinderen en ouders 
op het voorplein verzamelen 
Binnenkort midden- en bovenbouw wordt er weer hard geknutseld aan de 
surprises, en natuurlijk bakken we de komende week pepernoten op 
school.  
 
De week na de Sint is het wat rustiger, maar dan is het al gauw alweer de 
laatste week van het jaar! 
 
Vast om te noteren: de kerstviering vindt in ieder geval plaats op donderdag middag/avond 22 
december met i.i.g. weer een traditioneel kerstdiner.  
De kerstvakantie begint op vrijdag 23 december om 12.00 uur. 
U krijgt ná Sinterklaas meer informatie over de kerstviering. 
 
 
Rob de Boo 
 

 
 



 
Vrijdag 9 december is het ‘paarse vrijdag’. We zullen hier, 
net als vorig jaar, 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. 
 
 

 
 

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, wortels 
en peren ontvangen. 
Maar daarnaast ook heerlijke ananas, mango’s en iets 
minder gewaardeerde rettich. 

 
 

 

SchoolJudo 
 
Op 31 januari starten ook voor alle groepen de lessen SchoolJudo. Dit schooljaar hebben we 6 ‘échte’ 
judolessen, met echte pakken en een judomat. In de maandinfo van september heb is er al gemeld 
dat we dit schooljaar met een nieuwe methode voor sociaal- emotionele vorming zijn gestart; HiRo. 
Deze methode is nu nauw verweven met het SchoolJudo en daarbij gaat het bij allebei om 
achterliggende begrippen: ‘samenwerken’, ‘vertrouwen’, ‘weerbaarheid’, ‘beheersing’, ‘respect’, 
‘discipline’ en vooral ‘plezier’! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omdat de Driemaster meerdere jaren SchoolJudo aanbiedt, mogen we ons ‘SchoolJudo-school’ 
noemen. En daar zijn we nog steeds trots op! 

  



Klusklas 
 
 
 
De leerlingen uit groep 5-6 en 7-8, die deelnemen aan dit project, 
hebben een aantal weken onder begeleiding van “kust en vliegwerk” 
erg hun best gedaan om werkstukken te maken. 
Ook zijn ze op bezoek geweest bij bouwbedrijf Tervoort, om te zien 
hoe techniek in de praktijk er uit ziet. De 
jongens hebben ervan genoten. 
De werkstukken die ze gemaakt hebben staan 
in het thema van de Fjoertoer: Wildlife 

Vrijdag a.s. worden de werkstukken naast de school neergezet en belicht, zodat 
alle deelnemers van de Fjoertoer ze kunnen bewonderen. 
Natuurlijk zullen we ook onze fantastische muurschildering gaan verlichten! 
 
 
 
 
 

 
MR en OR  
 
Binnenkort is er weer een MR- vergadering.  
In de MR worden beleidszaken besproken als bv de formatie, het sociaal plan, de begroting etc.  
We zijn nog op zoek naar een lid voor de oudergeleding!  
In de 6 vergaderingen per jaar krijgt u in een gemoedelijke sfeer een ‘kijkje in de keuken’ van de 
school. Geïnteresseerd? Neem dan snel contact op met Rob de Boo of Edwin de Groot. 
 
De maand december is voor de OR (ouderraad) altijd een drukke maand. Zij verzetten veel arbeid 
voor Sinterklaas en Kerst. De inkopen voor traktaties worden gedaan, de school wordt versierd (eerst 
in Sintsfeer en dan snel in Kerstsfeer) en er wordt geassisteerd bij het kerstfeest. 
De school is uiteraard erg blij met deze inzet. Heel erg bedankt! 
En dan nog even een reminder: Heeft u de Ouderbijdrage al betaald? 
De oudervereniging ontvangt de bijdrage graag op hun rekeningnr.  
NL92 RABO 0317 9598 40 (tnv oudervereniging OBS Driemaster met vermelding van  de naam en 
groep van uw kind(eren) 
De bedragen voor dit schooljaar zijn vastgesteld op € 30,00 per kind, en voor ieder 3e of volgend kind 
€ 20,00. 
 

Alvast bedankt! 
 
De oudervereniging  
 

 

  



Agenda 
 

De agenda van de maanden november en december is als volgt; 
 

dinsdag 22 november Schoentje zetten; alle leerlingen nemen een schoen mee 

donderdag 24 november  Groep 1 t/m 4 naar het Sinterklaashuis in Broek op Langedijk 

vrijdag 25 en zaterdag 26 nov Fjoertoer: alle routes langs de school. Werkstukken klusklas te zien. 

vrijdag 2 december Sinterklaas op school 

donderdag 8 december Groep 5 t/m 8 ICE-games op de Meent 

vrijdag 9 december Paarse vrijdag 

maandag 12 december juf Karin jarig 

dinsdag 13 december Juf Titia jarig 

donderdag 15 december Groep 7-8: bureau HALT op bezoek - vuurwerk les 

donderdag 22 december  kerstviering (informatie volgt) 

vrijdag 23 december 12.00 uur start kerstvakantie (alle leerlingen ’s middags vrij) 

 


