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Belangrijke data in de maand oktober:
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Opening Kinderboekenweek thema Reis mee om 08:30 uur op het schoolplein
Groep 1-2 vrij
Dag van de Leraar
Studiedag team: lln. groep 1 t/m 8 vrij
Informatieavond VO voor groep 8 om 19:30 uur
Boekenmarkt 11:45 uur in de speelzaal
Einde project Europa
Herfstvakantie

Belangrijke data in de maand november:
03
06
08
22
25

Zilveren Turfloop
Nationaal Schoolontbijt
Groep 1/2 vrij
Groep 1/2 vrij
1e rapport mee

Spreuk van de maand oktober:

Kinderboekenweek thema Reis Mee
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek: “Reis mee!”
Van woensdag 2 oktober t/m woensdag 16 oktober besteden we in de school aandacht aan de
Kinderboekenweek en wordt in de groepen gelezen en gewerkt rondom dit thema.
Op woensdag 2 oktober openen we de Kinderboekenweek gezamenlijk op het schoolplein.
Om 08:30 uur willen we starten met het lied van Kinderen voor Kinderen en volgt er een
openingsact……….

dan kunnen we samen beginnen…..

Voorleeswedstrijd
Gedurende de kinderenboekenweek zullen er veel (nieuwe) boeken gelezen worden. Ook
mogen de kinderen in de groepen hun mooiste of hun lievelingsboek voorlezen. Net als
vorig jaar houden we weer in alle groepen een voorleeswedstrijd en zal op woensdag 16
oktober een finale worden gehouden.
Boekenruilbeurs
Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer een boekenruilbeurs in de school op
woensdag 16 oktober 2019.
Het zou leuk zijn als de leerlingen (maximaal) 3 kinderboeken van thuis mee naar school
mogen nemen die thuis niet meer gelezen worden maar nog wel in goede staat zijn.
Voor elk boek dat wordt ingeleverd, ontvangt de leerling een tegoedbon waarbij een
maximum geldt van 3 tegoedbonnen per leerling.
Op woensdag 16 oktober, de dag van de boekenruilbeurs, krijgen alleen de leerlingen die
boeken (max. 3) ingeleverd hebben een tegoedbon (max. 3) voor de ruilbeurs.
Met de tegoedbon(nen) mogen ze dan één, twee of drie (al naar gelang het aantal
tegoedbonnen) “nieuwe” kinderboeken uitzoeken in het tussenlokaal boven in de school
en mee naar huis nemen.
Op deze manier kunnen boeken doorgegeven worden aan de kinderen in de
leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar, zoals prentenboeken, informatieboeken, stripboeken
of leesboeken.

Heeft u nog boeken thuis verloren of vergeten in de kast staan, dan is het misschien de
moeite waard om deze boeken mee te nemen naar school en iemand anders er blij mee
te maken.
In elke groep zal vanaf woensdag 2 oktober een bak staan waar de kinderboeken in
kunnen worden verzameld. De kinderboeken die na afloop van de ruilbeurs nog over zijn,
krijgen een plaats in de schoolbibliotheek.
Boekenmarkt
In de speelzaal is op woensdag 16 oktober vanaf 11:45 uur weer de verkoop van de
kinderboeken verzorgd door Boekhandel Mondria.

Even Voorstellen
Hallo allemaal, een nieuw gezicht op de Driehuisschool.
Ik zal me eventjes voorstellen:
Mijn naam is Menno Turk en ik ben 18 jaar.
Ik ben dit schooljaar de meester van groep 5-6.
Ik ben aanwezig op de maandag en dinsdag.
Op dit moment zit ik op de opleiding Onderwijsassistent en zit ik in
mijn tweede jaar.
Ik woon zelf in Wilnis met mijn vader, moeder, 1 broertje en 2 zusjes.
Ik vind het leuk om te voetballen in mijn vrije tijd en dat doe ik bij de
voetbalclub CSW.
Ik heb super veel zin in dit nieuwe schooljaar!!
Hallo allemaal
Ik ben Willemijn Mulder en sinds 1 april 2019 (geen grap...) werkzaam voor Stichting
Antonius.
Ik verzorg de administratie op vier basisscholen waarbij ik elke donderdagmorgen
aanwezig ben op de Driehuis Sterrenschool.
Voor alle administratieve vragen kunnen jullie mij normaal gesproken tussen 08:30 uur
en 12:30 uur vinden op het kantoor van juf Annemarie.
Hierbij kun je denken aan een naam die verkeerd gespeld staat in het
administratiesysteem, vragen over Social Schools en andere administratieve zaken.
Voor ik hier begon heb ik 14 jaar op het bestuurskantoor van st. Openbaar Onderwijs
Diemen gewerkt waarbij ik onder andere ook voor drie scholen de administratie
verzorgde dus de werkzaamheden op deze school zijn mij niet onbekend.
Ik wens iedereen een mooi schooljaar toe en kom vooral binnen als er (administratieve)
vragen zijn!

Wie is “ juf “ Conny???
Ik ben Conny Versteeg, samenwonend en ik heb twee lieve hondjes.
Ik ben helaas arbeidsongeschikt geraakt door twee operaties waar ik chronische
zenuwpijn aan overgehouden heb.
Mijn hobby’s zijn lezen, mijn hondjes en ondanks mijn beperkte bewegingsvrijheid wil
ik er toch lekker op uitgaan naar strand, bos en musea.
Ik ben sinds voorjaar 2018 vrijwilliger op de Driehuisschool, waarbij ik voor een paar
uurtjes per week een beetje extra aandacht aan de kinderen geef.
Ik hoop hiermee dat het mysterie opgelost is als kinderen mij in het dorp zien en
zwaaien naar juf Conny....

Studiedag maandag 7 oktober : Zicht op Ontwikkeling – Grip op de Groep
In de maanden augustus en september hebben de leerkrachten samen met Herman van Bekkum
structureel m.b.v. de “vijf poot”: aanbod, tijd, organisatie, leerkrachtgedrag en kindkenmerken de
werkwijze in de groepen geanalyseerd en verwerkt in een plan van aanpak met als doel het
onderwijs in de groep nog beter af te stemmen op de leer- en onderwijsbehoeften van de
leerlingen in de groep. Op maandag 7 oktober gaan de leerkrachten zich verder bekwamen in het
werken met het systeem van handelingsgericht werken. De leerlingen zijn deze dag vrij. Indien
nodig kunt u gebruik maken van BSO De Speelunit. Rian is bereid om deze dag onder schooltijd
open te zijn en begeleiding in te zetten. De kosten voor de BSO zijn zoals u bekend nooit gratis
maar niet schrikbarend.

Ouderavond groep 8 op woensdag 9 oktober
Op woensdag 9 oktober zal meester Frank aan de ouders van groep 8 van 19:30 -20:30 uur
uitleggen hoe de procedure aangaande de overstap naar het Voorgezet Onderwijs in zijn werk
gaat. U krijgt op deze avond o.a. informatie over de eindtoets groep 8 en over de gesprekken die
met u en uw kind gevoerd zullen worden gedurende het schooljaar m.b.t. het advies voor het
vervolg onderwijs. Ook voor groep 7 is deze avond interessant om bij te wonen.

Schoolreisje
Onder een stralende zon hebben de leerlingen van groep 1 t/m 6 zichtbaar genoten van een
fantastisch schoolreisje naar Dierenpark Amersfoort. De ouderraad en het organiserend comité
worden hartelijk bedankt voor de vlekkeloze organisatie en de geweldige dag. De leerlingen van
groep 7-8 hebben een leerzame en prettige dag op school gehad, genoten van de heerlijke tosti’s
tussen de middag en de middag afgesloten met het traditionele spel verstoppertje in de hele
school.
Iedereen heeft zichtbaar genoten op deze vrijdag.

Kabouterpad Groep 1-2 NME De Woudreus
Wonen er echte kabouters in het bos? Wie zijn de opruimers van het bos? Waarom zijn spinnen,
torren, pissebedden en andere beestjes nuttig in de natuur? Hoe ziet de onderkant van een
paddenstoel eruit? Hoe kun je aan een boom zien hoeveel jaar oud die is?
De kleuters van groep 1-2 zijn vrijdag 27 september naar het Natuur Milieu en Educatiecentrum De
Woudreus in Wilnis geweest. 12 houten kabouters hadden ieder een opdracht voor de kleuters die
te maken had met de herfstverschijnselen in de natuur waarbij alle vijf de zintuigen moesten
worden ingezet.

BSO de Speelunit:
De zomervakantie is alweer even voorbij. Een vakantie die in het teken stond van het
verhuizen en het slopen van de oude BSO.
We hebben weinig op het plein kunnen spelen, maar zijn wel veel buiten geweest.
We hebben alle speeltuinen in de buurt bezocht. Ook heerlijk in het Speelwoud in
Wilnis gespeeld. We hebben gebowld en heerlijk in het bos gespeeld bij
Natuurmonumenten in s´ Gravenland. Ook hebben we veel geknutseld, lekker eten
gemaakt en geproefd en nog veel meer leuke dingen gedaan.
Sinds een korte tijd hebben wij weer plek voor nieuwe kinderen op de BSO omdat er
oudere kinderen weggaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rian Oudshoorn
via info@kdvdespeelboerderij.nl
Groetjes Yuri en Angelique
BSO de Speelunit

