
 
 
 
 

 
 
 

 

Maandinfo juni 2019 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
We kijken weer terug op een leuke periode, maar ook nog met een aantal activiteiten in het 
verschiet. De schoolreis naar oud-Valkeveen was een succes, en de swingende voorstelling van 
Samba Salad was ook erg leuk. 
Op dit moment zitten we midden in de CITO- toetsperiode, waarin de leerlingen weer kunnen 
laten zien wat ze geleerd hebben. Hieraan gekoppeld over een tijdje de oudergesprekken en de 
rapporten. Ook hebben we als school nog wat evaluatiemomenten en de afsluitende 
festiviteiten. 
Dan nog de schoolkampen van groep 7 en 8 en voor groep 8 natuurlijk nog de afscheidsavond 
met de musical. Er wordt al enige tijd flink aan geoefend en het gaat steeds beter  
Kortom een drukke periode voor ons allemaal. 
 
Dit jaar geen sportdag of een sportieve week; dat paste er echt niet meer in. 
Wel daarvoor in de plaats op elke vrijdag een ‘sportieve’ activiteit. We zijn vandaag gestart met 
midgetgolf voor de hele school bij en gesponsord door Restaurant Natuurlijk.  
Heel erg bedankt daarvoor! 
Volgende week bootcamp voor de groepen 1 t/m 7 gegeven door Sandy ter Horst. Verder 
volgen nog een voetbalclinic voor de groepen 1 t/m 4, de zeezwem-fundag door ‘de Jongens 
uit Schoorl’ voor groep 7 en 8, we gaan nog tennissen met z’n allen en heeft de ERB ook een 
leuke en leerzame activiteit voor de groepen 5-6 en 7. 
Op deze vrijdagen is er dan geen reguliere gymles! 
 
 

 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf is op maandag 3 juni op school geweest. Uw kind krijgt binnenkort 
informatie mee, om zelf de door uw gewenste foto’s te bestellen. 
 

 
Schoolreizen 
Zoals gezegd waren de schoolreisjes naar de Goudvis en Drievliet weer erg leuk en gezellig. 
Alle hulpouders van harte bedankt voor uw inzet op deze dag! 
Groep 7 en 8 hebben hun schoolkamp nog te goed.  
Volgende week dinsdag gaat groep 7 voor 3 dagen op schoolkamp naar Bloemendaal met een 
aantal hele leuke en spannende activiteiten op het programma! 
De dag erna, op woensdag, vertrekt groep 8 traditioneel voor hun kamp naar Texel. Ook zij 
gaan fantastische activiteiten doen. Allemaal veel plezier! 
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Visserijdag 
 
Zaterdag 15 juni is de traditionele Visserijdag van Egmond aan Zee. 
Voorafgaand hieraan is er voor de leerlingen van elke groep een 
activiteit. 
Zo is er voor de groepen 1 t/m 4 een tekenwedstrijd, voor de 
groepen 7 en 8 een gedichtenwedstrijd en is groep 5-6 hard aan 
het oefenen op het, speciaal voor deze gelegenheid door Olaf 
Wijker gecomponeerde lied. 
 
De winnaars van de teken- en gedichtenwedstrijd worden bekend 
gemaakt vlak voor de visserijdag. De winnaars mogen hun gedicht 
voorlezen en de tekeningen worden geëxposeerd in de Oud 
Katholieke kerk . 
 
Op vrijdag start het evenement met een bijeenkomst bij het 
vissersmonument. Daar zullen een aantal leerlingen van groep 5-6 samen met leerlingen van 
de Branding het ingestudeerde lied zingen. Aanvang 19.00 uur. 
Daarna is er om 19.30 uur een herdenkingsdienst in de Oud Katholieke kerk, waar het lied 
nogmaals wordt gezongen. Ook worden daar de gedichten voorgedragen en hangen de 
tekeningen. 
U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. 
Dan is er op zaterdag van alles te beleven en zijn er ook speciale kinderactiviteiten. 
De leerlingen hebben allemaal al een flyer meegekregen. 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
In de zomervakantie is het weer zover! 
Van 29 juli t/m 1 augustus 2019 gaat ons jaarlijks terugkerend Timmerdorp weer van start. 
 
In vier dagen tijd timmeren de kinderen samen met vriendjes en vriendinnetjes een heus dorp 
in elkaar. Samen buiten spelen staat deze dagen altijd centraal. Alle kinderen tussen 4 en 12 
jaar zijn welkom om zich in te schrijven.  
 
Dit jaar wordt het Timmerdorp opgebouwd in het thema "Huis van de Toekomst". 
 
Geef je snel op via www.timmerdorpegmondaanzee.nl 
 
 

 
  

http://www.timmerdorpegmondaanzee.nl/


Inloopspreekuur 
 
Al eens eerder gemeld in een nieuwsbrief; Zeer regelmatig is Djoeke Steensma bij ons op 
woensdag op school aanwezig voor allerlei vragen rond kinderen en opvoeding. 
U kunt daar met ‘gewone’ opvoedvragen terecht. Hieronder vertelt ze kort nog even wat over 
zichzelf.  
 
Mijn naam Djoeke Steensma en ik ben werkzaam als Jeugdconsulente bij de gemeente Bergen, in 
december ben ik in samenwerking met het Sociaal Team en het consultatiebureau gestart op de 
Driemaster met het inloopspreekuur. 
Ik ben te benaderen voor voorlichting, informatie en vragen rondom uw kind, gezin en 
opvoeding. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
-Mijn kind laat opstandig gedrag zien, hoe kan ik hier het beste mee omgaan? 

-Hoe kan ik mijn kind wat moete heeft met concentratie ondersteunen? 

-Mijn kind wil niet eten en/of drinken, wat kan ik hier aan doen? 

  
Elke woensdag op de even weken ben ik aanwezig op school van 08:30 tot 09:00 om u te woord 
te staan; de eerstvolgende keer is woensdag a.s. 12 juni.  
Buiten deze tijden kunt u mij benaderen op het onderstaande telefoonnummer. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Djoeke Steensma 

06-25756217 
 

 
Tot slot: 
 
Zoals we eerder genoemd gaan juf Paula van Loenen en juf Sylvia den Hollander met pensioen 
en de school verlaten. Ze hebben beiden lange tijd op de Driemaster gewerkt. Het afscheid 
vindt plaats op maandag 8 juli; hoe we dit gaan doen blijft nog even een verrassing. Ook voor u 
als ouders is er aan het eind van deze dag natuurlijk de mogelijkheid om hen uit te zwaaien.  
Verder heeft de ervaring heft ons geleerd dat de laatste vrijdagochtend van het schooljaar 
altijd wat rommelig is. De klassen zijn dan al leeg en schoon en we vullen eigenlijk de tijd; vaak 
met een film en/of spelletjes. 
Vorig jaar hebben we voor het eerst besloten om de vrijdagochtend ook vrij te geven. Dat doen 
we dit jaar ook. De vakantie begint dit jaar dus op vrijdag 12 juli. 
 

 
  



Agenda 
 
 

Maandag 3 t/m 14 juni Halfjaarlijkse CITO toetsweken 

Maandag 10 juni 2e pinksterdag 

Dinsdag 11 juni t/m 13 juni Schoolkamp groep 7 Bloemendaal 

woensdag 12 juni t/m 15 juni Schoolkamp groep 8 Texel 

Vanaf maandag 24 juni rapportgesprekken 

Woensdag 26 juni Evaluatie vergadering en teamuitje (’s middags) 
Alle leerlingen vrij! 

Dinsdag 2 juli Doe- middag ERB voor groep 6 en 7 

Woensdag 3 juli Uitvoering musical gr 8 voor de leerlingen van gr 3 t/m 7 

Donderdag 4 juli Uitvoering musical gr 8 voor opa’s en oma’s (10.30 uur) 

Donderdag 4 juli Afscheidsavond groep 8 

Maandag 8 juli Afscheid juf Paula en juf Sylvia 

Vrijdag 12 juli Start zomervakantie. 

 
 

Wist u dat u deze data ook op de kalender op onze site en de schoolapp kunt vinden? 
 


