
‘Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen!’  

 
 

 

MAANDBRIEF 
SBO DE DRIEMASTER  

MAART 2020 

AGENDA 

Datum Onderwerp 

10 maart 2020 Meeloopdag op de 
Praktijkschool voor 
schoolverlaters 

11 maart 2020 Gastles over WO I door dhr. 
van Wijngaarden in de 
Boeier 

13 maart 2020 Studiedag  
Alle leerlingen vrij 

16 maart 2020 Gastles in de Meerpaal over 
Streetart voor de groepen 
Kogge en Boeier 

18 maart 2020 Boomplantdag voor de Aak 

19 maart 2020 Gastles in de Meerpaal over 
Streetart voor Galjoen 

18 of 25 maart 2020 
(exacte datum is nog 
niet bekend) 

Handbaltoernooi voor de 
Boeier 

27 maart 2020 Evt. Finale Handbaltoernooi 

6 en 27 maart 2020 Judolessen voor de groepen 
Botter en Kogge 

31 maart 2020 Dode hoek les voor de 
groepen Galjoen en Boeier 

 

PERSONEELSZAKEN 
Zoals u in de vorige Maandbrief hebt kunnen lezen is 

Marieke Brunt al een tijdje ziek. Gelukkig kan zij elke dag 

een aantal uren aanwezig zijn. De vervanging hebben we 

met behulp van Nellie Kaptein als invalster en met Vera 

Bergman intern kunnen oplossen en hoeven er geen 

leerlingen naar huis. Deze oplossing heeft wel als 

consequentie dat, omdat Vera Bergman 3 dagen in de 

Kogge staat, wij bij het groepsdoorbrekend werken onze 

groepen groter moeten maken. Grotere groepen 

betekent voor onze leerlingen en onze collega’s wennen 

aan deze nieuwe situatie. Dat kan wat onrust geven. 

Graag uw begrip en steun hierbij. 

 

 

 

BEZOEK AAN HET 

RIJKSMUSEUM 
Dinsdag 25 februari zijn we 

met de groepen; Kogge, 

Galjoen en Boeier naar het 

Rijksmuseum geweest. 

We werden met de bus 

gehaald en gebracht. In het 

Rijksmuseum kregen we een 

rondleiding van een 

anderhalf uur met als thema: 

Proef de Gouden Eeuw. 

We zagen onder andere de Nachtwacht, het Melkmeisje, 

een kast met spullen van Nova Zembla en het schilderij 

naast de Nachtwacht, waar een voet je overal waar je 

stond bleef aanwijzen en we werden op nog veel meer 

details gewezen. Het was erg interessant en leerzaam. 

De tijd ging erg snel. Dat zegt genoeg.  

Willen jullie nog eens gaan, tot de leeftijd van 18 jaar is 

een bezoek gratis.  

 

PBS IN DE LES 
Wij hebben met elkaar afgesproken dat het goed is om 
de kinderen volgens een bepaald planning onze 
gedragsverwachtingen opnieuw te bespreken. Dat doen 
we in alle groepen met gedragslessen. In de komende 2 
weken gaat het over ‘schrijven in een schrift’ en in de 
tweede helft van maart over ‘stop, denk, doen’! 
 

JUDOLESSEN 
De judolessen voor de Botter en de Kogge 
gaan starten vanaf 6 maart o.l.v. meester 
Harry. De serie van 6 lessen eindigt op 15 
mei!  

 
HANDBALTOERNOOI VOOR DE BOEIER 
Op 18 maart of 25 maart is er een handbaltoernooi voor 
de leerlingen van de Boeier. Nadere informatie volgt 
voor de deelnemers. Mochten we poulewinnaar worden 
dan zijn de finales op vrijdag 27 maart na schooltijd. 
 



‘Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen!’  

 
 

BLOEMENGROET 
De kinderen krijgen deze week een brief mee over de 
jaarlijks te houden bloemengroet. 
De bloemengroet is op 9 april en sluit aan op de 
paasviering die we organiseren op school! Bij de 
bloemengroet gaan onze kinderen op pad en bezorgen 
we bij veel mensen die een bloemetje goed kunnen 
gebruiken, een 
voorjaarsboeketje!! 
 

 
 
SCHOOLREISJE/SCHOOLVERLATERSDAG 
De groepen Optimist, Botter, Tjalk, Aak en Kogge gaan 
op maandag 15 juni 2020 op schoolreisje!  
De bestemming is nog een verrassing. 
De groepen Galjoen en Boeier hebben een 
schoolverlatersdag op maandag 22 juni 2020. 
U krijgt binnenkort via Parro een link voor een iDEAL 
betaling (schoolkassa). De mogelijkheid bestaat om in 
één keer te betalen of in termijnen.  
Mocht u geen gebruik maken van Parro dan krijgt u van 
de leerkracht een formulier mee waarop u de voorkeur 
van betalen kan aangeven.  
Ook is het mogelijk om met de Pas van Dronten te 
betalen, dit kan bij de administratie van maandag t/m 
donderdag tussen 8:30 uur en 11:30 uur. De kosten van 
het schoolreisje zijn dit jaar € 25,00 en van de 
schoolverlatersdag € 40,00. Mochten kinderen in het 
bezit zijn van een Walibi pas, dan wordt € 16,00 na de 
schoolverlatersdag teruggestort. 
In de maandbrief van mei zullen wij u verder informeren  
over de bestemming van het schoolreisje en 
schoolverlatersdag! 

 

LEERLINGENRAAD 
Op 4 maart is voor het eerst de leerlingenraad bijeen 

geweest onder voorzitterschap van Stephanie de Coo, lid 

van het bestuur. In de volgende Maandbrief leest u meer 

over de leerlingenraad. 

BUITENSCHOOLSE OPVANG GOOFY’S  
Een aantal van onze leerlingen gaat na schooltijd naar 

Goofy’s. Een medewerker van Goofys’s haalt de 

kinderen op. Om dit wat ordelijker en overzichtelijker te 

laten verlopen, hebben we met Goofy’s afgesproken dat 

de kinderen na schooltijd zich verzamelen in de Klipper 

en als alle kinderen er zijn, de groep gezamenlijk vertrekt 

naar de buitenschoolse opvang. 

 

 

INFORMATIE CORONAVIRUS 
Op dit moment is er een aantal besmettingen met het 

coronavirus in Nederland. We begrijpen dat u vragen 

heeft over óf en wat dit betekent voor onze school. Met 

dit bericht informeren we u graag over hoe wij als school 

omgaan met het virus. 

Wij volgen de landelijke richtlijnen van de RIVM en de 

GGD. Op dit moment is het niet nodig om uw kind thuis 

te houden. 

Als uw kind verkouden of grieperig is en recent niet in 

besmette gebieden is geweest, hoeft u zich geen zorgen 

te maken. Mocht dit voor uw kind wel het geval zijn en 

mocht uw zoon of dochter klachten vertonen: neem dan 

contact op met uw huisarts. 

Verder vinden wij extra hygiëne op school in deze tijd 

belangrijk. We zullen kinderen vaker dan normaal vragen 

om handen te wassen en er voor zorgen dat er 

handzeep, papieren zakdoekjes en 

handdoekjes voorradig zijn. Daarnaast 

vragen we iedereen op school om in de 

mouw of elleboog te hoesten en/of te 

niezen (dit conform de richtlijnen van de 

RIVM). 

 

PAS VAN DRONTEN 
Ons bereikte het volgende bericht van de Gemeente 

Dronten over het gebruik van de Pas van Dronten. 

Hieruit blijkt dat de Pas van Dronten niet gebruikt mag 

worden voor overblijven.  

Voor overblijfkosten zijn namelijk speciale regelingen. 

Ouders kunnen, voor meer informatie, contact opnemen 

met het team Bijzondere Regelingen telefoonnummer 

14 0321. 

VAKANTIEROOSTER 2019-2020 

Vakantie Periode vanaf Tot en met 

Goede Vrijdag/ 
Pasen 

10-04-2020 13-04-2020 

Meivakantie 27-04-2020 08-05-2020 

Hemelvaart  21-05-2020 22-05-2020 

2e Pinksterdag 01-06-2020 01-06-2020 

Zomervakantie 06-07-2020 14-08-2020 

 


