Scheepsjournaal Westwijk
Informatiebulletin
Openbare Basisschool De Driemaster
Meerscholendirecteur: M. de Hon
Adjunct directeur: B. Wijnbelt-Klijn
Adjunct directeur: G. van der Hel
Jaargang 14, nummer 5
07-11-2018

Agenda

Start schoolfruit en Beesmoothie
Vanaf maandag 12 november starten we weer met het schoolfruit. Dit
betekent dat gedurende de komende 20 weken uw kind(eren) 3x in de
week fruit van school krijgt. Zie voor meer informatie de meegestuurde
bijlage.
Daarnaast gaan we een proef draaien met Beesmoothie. Vanaf 3
december tot aan de kerstvakantie kunt u als ouder voor uw kind een
verse, gezonde smoothie bestellen voor uw kind(eren), die dan op
school geleverd wordt. Zie http://junior.beesmoothie.nl/ voor de
keuzemogelijkheden. Dit bedrijf werkt met duurzame producten zonder
toevoegingen of melkproducten. U krijgt voor die tijd nog een folder van
ons mee naar huis.

Maandag 12 november
start schoolfruit
19 t/m 23 november
Voortgangsgesprekken
Woensdag 21 november
Eerste Eco-vergadering
Vrijdag 22 november
Laatste inleverdag
Bag2school!

Bag2school
Het is fantastisch te zien hoeveel er al is opgehaald voor de
Bag2schoolactie. We hebben nog zo’n goede twee weken te
gaan. Zolang onze school er nog niet zo uit ziet als hier
mag u nog steeds blijven inleveren. Zit u met vervoer, dan
denken we graag met u mee.
!

19 t/m 23 november voortgangsgesprekken
In week 47 zijn weer de voortgangsgesprekken. U kunt zich
intekenen voor een gesprek op de inschrijflijsten, die ophangen bij de groep van uw kind(eren).
Op de maandagavond zijn alle groepen aanwezig, op de woensdagmiddag groep 3 t/m 7. Voor
overige momenten, zie Klasbord. De gezamenlijke dagdelen zijn praktisch voor ouders met
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meerdere kinderen op school, zodat u aansluitend kunt inschrijven. We waarderen het enorm
als de kinderen van groep 5 t/m 7 meekomen met de gesprekken.
KidsmixZ is op zoek….
Kidsmixz is op zoek naar inval-overblijfkrachten. Het volgende bericht is van Ingrid de GrootKraaijeveld:
In ons gezellige team is er af en toe wel eens een moeder afwezig of ziek, daarom zijn wij op
zoek naar een moeder, vader, opa of oma die samen met de kinderen en de collega’s klaar wil
staan om met de kinderen gezellig een boterham te eten. Eerst een keer meelopen? Bel naar
Ingrid 06 39461414
Even ter herinnering:







Als uw kind voor het eerst op de overblijf van KidsmixZ komt, moet u als
ouder(s)/verzorger(s) een aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier is te downloaden via
www.kidsmixz.nl of bel naar 06 39461414.
Het aanmeldingsformulier kan digitaal worden doorgestuurd naar info@kidsmixz.nl of
worden ingeleverd bij juf Gabriëlle.
Het dagelijks aanmelden voor het overblijven kan per e-mail (info@kidsmixZ.nl), telefonisch
(06 39461414). Dit is alleen voor kinderen die met een strippenkaart of incidenteel
overblijven. Kinderen met een abonnement worden op de abonnementsdag/dagen verwacht.
Bij ziekte of afwezigheid graag afmelden per 06-39461414. Anders gaan wij zoeken naar uw
kind.
De kinderen komen zich om 11.45 uur eerst melden bij de overblijfkracht zodat wij kunnen
kijken of iedereen aanwezig is.
Op de overblijf hebben we geen mobiele telefoon, deze kan in de tas blijven. We spelen en
praten met elkaar, dat vinden wij veel gezelliger!

Wij zijn op zoek naar…
Binnenkort komt die lieve man met die lange baard weer het land in en daarvoor zijn we op zoek
naar leuke Sinterklaasversieringen om het gezellig te maken in de school of in de klas. Viert u
het niet meer en heeft u nog wat liggen? Wij zijn er blij mee!
Daarnaast willen wij u vragen eens uw oren/ogen open te houden voor een vrijstaande
elektrische of keramische kookplaat. We hebben een fijne keuken, maar maken daar eigenlijk
weinig gebruik van. Hoe leuk zou het zijn als we een keer met de klas soep kunnen maken of
met de feestdagen iets kunnen opwarmen?
Laatste vraag om mee te denken: weet u iemand die erg goed is in het opnieuw stofferen van
stoelen? Niet schrikken, het gaat wel om 11 stoelen (zitting en leuning). Durf te vragen! 
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Luizencontrole
Afgelopen maandag zijn alle kinderen weer gecontroleerd op luizen. Gelukkig is er niets
gevonden. Wel zouden we graag aan ouders willen vragen om er goed op toe te zien dat
kinderen hun jas ook werkelijk in de luizenzak ophangen. We zien steeds vaker jassen ernaast
hangen en de kans op besmetting is dan vele malen groter! Wij zullen hier zelf in de groepen
ook nog aandacht aan besteden. Bedankt alvast.
De luizenzakken zijn te koop voor 6,- bij juf Marjon of juf Gabriëlle.

Inschrijvingen
Wordt uw kind nog dit schooljaar (2018-2019) of volgend
schooljaar (2019-2020) 4 jaar? Dan kunt u met de volgende
link een inschrijfformulier downloaden. Het klinkt soms nog ver weg voor u als ouder, maar het is
voor ons prettig, omdat wij een schooljaar vooruit moeten denken bij groei. Graag bovenaan de
locatie vermelden. Op school zijn deze formulieren ook verkrijgbaar.
http://www.driemaster.nl/images/inschrijfformulier2015.pdf
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