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

 
 

 

MAANDBRIEF 
SBO DE DRIEMASTER  

SEPTEMBER 2020 

AGENDA 

Datum Onderwerp 

3 september 2020 Studiedag. 
Alle leerlingen vrij 

30 september 2020  Studiedag. 
Alle leerlingen vrij 

22 t/m 24 september 2020 OPP gesprekken 
 

 

DIRECTIEVOERING DRIEMASTER 

 

Zoals u weet is André van de Velde per 1 september 

gestopt als interim directeur/bestuurder van de 

Driemaster. We willen hem hartelijk bedanken voor 

wat hij het afgelopen jaar voor de leerlingen en de 

school heeft betekend.   

Zijn plek is nu door mij ingenomen. Mijn naam is 

Werner Nijdam en ik woon 

in Lelystad. Ik ben 

getrouwd en wij hebben 

samen een dochter die in 

Groningen studeert en 

woont en ik heb twee 

bonuszoons die al een 

eigen gezin met kinderen 

hebben. 

Ik zit ruim 40 jaar in het onderwijs en ben begonnen 

als leerkracht in het basisonderwijs in Elburg. Daar 

heb ik 15 jaar gewerkt voordat ik naar Lelystad ben 

gegaan. In Lelystad was ik eerst werkzaam als 

adjunct directeur, daarna op twee scholen als 

directeur.  

Drie jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar 

het voortgezet onderwijs in Lelystad als teamleider 

van de bovenbouw van de afdeling tl.  

Dat was een hele nieuwe ervaring voor mij en 

hoewel ik het daar prima naar mijn zin had bleef het 

basisonderwijs mij trekken. Toen de vacature op de 

Driemaster kwam heb ik dan ook gesolliciteerd. Ik 

heb tijdens verschillende bezoekjes de school al een 

beetje leren kennen en het voelt heel goed. Het was 

leuk dat toen ik op 1 september echt begon ik door 

verschillende kinderen al werd begroet met ‘Hallo 

meester Werner!’  

Natuurlijk hoop ik ook met u, de ouders/verzorgers 

van onze leerlingen, allemaal kennis te maken, 

hoewel dat door het coronavirus nog wel wat 

bemoeilijkt wordt.  

In ieder geval gaan we er voor zorgen dat het een 

mooi en goed jaar voor de kinderen wordt. Met het 

team, dat ik al heb leren kennen als heel 

enthousiast en gemotiveerd, heb ik daar het volste 

vertrouwen in. 

 

OPP GESPREKKEN 

Onze groepsleerkrachten én intern begeleiders 
hebben de nieuwe ontwikkelingsperspectieven, 
kortweg OPP’s, opgesteld. Op 22, 23 en 24 
september worden de OPP-gesprekken gehouden 
met de ouders/verzorgers. Voor die tijd heeft u het 
OPP ontvangen, zodat u zich heeft kunnen 
voorbereiden. Over de manier waarop de 
gesprekken plaats gaan vinden wordt u nog nader 
geïnformeerd. We willen deze wel op school laten 
plaatsvinden. Gebruikt u al de Parro app? 
 

INFORMATIE CORONAVIRUS 

Er zijn nog veel zaken waar we rekening mee 

moeten houden. We houden ons daarbij aan de 

voorschriften die door het RIVM zijn opgesteld. Dat 

houdt onder andere in dat er nog geen koffie 

ochtenden zijn en ook geen ouderavonden. U mag 

dus nog alleen op uitnodiging op school komen.  

 

 



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

 
 

PARRO 

Deze maandbrief wordt nog aan uw kind mee 

gegeven, want de problemen met Parro zijn nog 

niet geheel opgelost. Er wordt aan gewerkt…. 

 

JUDOLESSEN 
De geplande judolessen zijn nog tot 

nader order uitgesteld. U krijgt zo 

spoedig mogelijk bericht wanneer de 

lessen weer gaan beginnen. 

 

VAKANTIEROOSTER 2020-2021 

Vakantie Periode vanaf Tot en met 

Herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020 
 

Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021 
 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021 
 

Goede Vrijdag 02-04-2021 02-04-2021 
 

2e Paasdag 05-04-2021 05-04-2021 
 

Meivakantie 26-04-2021 07-05-2021 

Hemelvaart  13-05-2021 14-05-2021 

2e Pinksterdag 24-05-2021 24-05-2021 

Zomervakantie 12-07-2021 20-08-2021 

 

 

 


