
 
 
 
 

   
 
 

 

 

Maandinfo: oktober 2022 
 

Beste ouders/ verzorgers,   
 

Een korte maandinfo zo vlak voor de herfstvakantie. 
Iedereen is gewend in zijn/ haar nieuwe klas en er wordt alweer veel geleerd. 
De nieuwe methodes lezen en wereldoriëntatie, allebei van Blink, zorgen voor een nieuwe 
‘drive’. Er wordt veel gelezen uit leuke en spannende boeken. 
Daarnaast zijn de lessen van HiRo ook verfrissend. In deze lessen worden belangrijke 
waarden (zoals bv vertrouwen en respect) op een speelse manier geoefend. 
De vertrouwde lessen aandachttraining van juf José Leeuw, die ook dit jaar weer aan alle 
groepen wordt gegeven, sluiten hier heel goed bij aan. 
Het thema van haar lessen in deze periode is ‘verdraagzaamheid’. Wat is dat nou precies en 
waar merk je dat aan? En, nog belangrijker: Hoe verdraagzaam ben je zelf? 
Een mooi onderwerp dat tot goede gesprekjes leidt in de klassen. 
 
We merken dat de leerlingen in de loop van de weken weer wat vaker te laat komen. 
Zullen we na de herfstvakantie weer proberen om op tijd te komen, zodat we echt om  
8.30 uur met de les kunnen starten? Alvast bedankt. 
 
Deze week is onze nieuwe consulente van bibliotheek Kennemerwaard begonnen. 
Hieronder stelt zij zich voor. Wist u trouwens dat u onder schooltijd boeken van de openbare 
bibliotheek kunt uitzoeken voor uw kind(eren)? Deze mogen geleend worden en mee naar 
huis, om ook thuis (samen) te kunnen lezen. 
 
Beste ouders/ verzorgers, 

Per dit schooljaar heb ik de taken van leesconsulent op de Driemaster 

overgenomen van Anne Dijkstra. Bij deze wil ik mij graag even voorstellen:  

Mijn naam is Yvette en ik ben 32 jaar.  

 

Ik ben om de week op de maandag aanwezig op school. Op die momenten ga ik 

boeken ruilen met kinderen en/of activiteiten rondom boeken doen in de 

klassen. Heeft u vragen over boeken, ruilen of de bibliotheek?  

Loop gerust binnen op de maandag, ik beantwoord uw vragen graag.  

 

Met vriendelijke groet,  

Yvette van Tilburg 

Bibliotheek Kennemerwaard 
  

Admiraal  de Ruyterweg 2                                                       
1931 VE Egmond aan Zee 
tel.:    072-5061661 
e-mail:   info.driemaster@isobscholen.nl 
website:  www.obsdriemaster.nl 
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MR 

Er is ruimte voor een nieuwe ouder in de MedezeggenschapsRaad (MR)! 
De MR is een raad, bestaande uit twee ouders en twee leerkrachten.  
De MR heeft een adviserende en soms een instemmende rol, over uiteenlopende zaken die 
de school aangaan, die op de achtergrond spelen.  
Misschien denkt u: het lijkt mij best leuk om mee te denken over de school, maar wat doet 
de MR nou precies? 
De MR komt ongeveer zes keer per jaar (op een avond) bij elkaar en zij bespreken dan zaken 
die op school spelen. Denk bijvoorbeeld aan de schoolplannen, de ontwikkeling van de 
school of de indeling van de groepen. Ook bent u aanspreekpunt voor iedere ouder op 
school die onze hulp of ons advies nodig heeft aangaande zaken die zich op school afspelen.  
Dus lijkt het u leuk of interessant om ‘aan de achterkant’ van de school te kijken en mee te 
denken, schroom dan niet om u aan te melden. 
Dat kan bij Rob de Boo (rob.deboo@isobscholen.nl) of Edwin de Groot 
(edwin.degroot@isobscholen) 
 
 
Nieuwe meubels 
Vlak voor de zomervakantie hebben we nieuwe leerlingmeubels gekocht. 
Ze worden vrijdag a.s. geleverd. We zijn hier natuurlijk erg blij mee en de school krijgt 
daarmee een nieuwe frissere uitstraling. 
De oude meubels worden ook vrijdag opgehaald. 
Maar wellicht heeft u belangstelling voor een leerlingsetje (stoel en tafeltje).  
Meld u dan aub voor vrijdag bij Rob de Boo. 
In de herfstvakantie wordt er zowel in de school als aan de buitenkant gewerkt. 
In school worden nog een aantal raamsluitingen vervangen, zodat de ramen weer goed 
open en dicht kunnen. Aan de buitenkant wordt het schilderwerk afgemaakt. 
 
Verder wordt er zaterdag gestart met een nieuwe muurschildering op het voorplein! 
Het werd hoognodig tijd om de oude eens te vervangen. Mede door een gift van een externe 
partij en een bijdrage vanuit zowel de ouderraad als de school is dit mogelijk gemaakt. 
Het wordt echt een eye-catcher; en dus ‘live’ te volgen als u langs de school loopt of rijdt. 
We zijn heel benieuwd! 
 
Volgende week is het herfstvakantie; allemaal veel plezier 
 

 
 
Agenda. 
 
 

donderdag 13 oktober Juf Elles jarig 

vrijdag 14 oktober Excursie PET techniek dag groep 7-8 

zaterdag 15 oktober Juf José Leeuw jarig 

zaterdag 15 oktober Start herfstvakantie 
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