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PERSONEEL
Met ingang van 30 november hebben we een nieuwe
collega op de Driemaster. Leonie de Wit komt ons team
versterken. In principe werkt zij op de maandag en
dinsdag. Als Marieke op de woensdag ICT cursus heeft
zal zij ook op de woensdag werken. Leonie zal de dagen
waarop Marieke vrij geroosterd is voor ICT
werkzaamheden in het Galjoen staan en zij zal ook een
aantal compensatiedagen vervangen in andere groepen.
Hiervan worden de ouders van de desbetreffende
groepen tijdig op de hoogte gesteld.
INFORMATIE CORONAVIRUS
Het dringend advies om mondkapjes te dragen geldt niet
voor het basisonderwijs. Toch hebben wij besloten dat
de medewerkers en stagiaires op de gangen mondkapjes
of gezichtsmaskers te dragen. Ook bezoekers wordt
gevraagd mondkapjes te dragen. Verder is het belangrijk
dat volwassenen in ieder geval de 1,5 meter afstand van
elkaar blijven handhaven.
Vanuit de PO-Raad is het advies dat de leerkrachten
zoveel mogelijk na lestijd direct naar huis gaan en dan
thuis verder werken aan hun lesvoorbereiding en
correctiewerk. Vergaderingen zullen zoveel mogelijk
online plaatsvinden.
De ventilatie op school is in orde. Het kan wel inhouden
dat het nu soms wat frisser is in school. Misschien is het
goed hierbij rekening te houden met de kleding van de
kinderen. Het is beter het warm te hebben en dan wat
uit te kunnen doen dan het koud te hebben en niets
extra warms te kunnen aantrekken.

DIGITALE INFORMATIEAVOND ICHTHUS COLLEGE
Op 18 november houdt de Ichthus een digitale
informatieavond voor schoolverlaters van het
basisonderwijs. Er zijn twee momenten waarop dit
plaatsvindt; van 19:00 tot 20:00 uur en van 20:15 tot
21:15 uur. Op ichthusdronten.nl/voorlichting vindt u de
links waarmee er kan worden deelgenomen aan de
voorlichting. U kunt per tijdsblok kiezen voor een
leerroute. Vragen over de online voorlichting? Neem dan
contact op via info@ichthusdronten.nl
OPEN DAGEN ALMERE COLLEGE
De voorlichtingsavonden van het Almere College zijn in
oktober al geweest. In januari houden zij nog open
dagen. Voor het praktijkonderwijs en vmbo-bbl/kbl is
deze op dinsdag 19 januari 2021 van 18:30 tot 21:00 uur
op Het Perron. Voor meer informatie en voor het
aanmelden kunt u kijken op almerecollege.nl/groep8

JUDO
Op 6, 13, 20 en 27 november zijn er weer judolessen
voor de Aak en de Boeier onder leiding van judomeester
Harry!
In januari en februari zijn er judolessen voor de Tjalk en
het Galjoen en in maart en april de Botter en de Kogge.
Daarna is er in mei en juni ook nog judo voor de
Optimist.
Net als bij de gymlessen mogen de kinderen geen
sieraden als horloges, kettingen, armbanden en
hangoorbellen dragen bij de judolessen. Dit geldt voor
zowel jongens als meisjes en is in verband met de
veiligheid van uw en de andere kinderen.
Zou u, als ouders/verzorgers, erop willen toezien dat uw
kind op dinsdag en donderdag en als uw kind judo heeft
op vrijdag, deze sieraden niet om heeft, als uw kind
deze niet zelf om en af kan doen? Graag ook de lange
haren in een staart en de nagels kort.

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

CONTACTPERSONEN
Als er iets op school gebeurt wat u of uw kind
ongewenst en/of onplezierig vindt, kan hij of zij terecht
bij onze contactpersonen, Madzy van Iperen en Edith
Duizendstra. Zij praten er dan met uw kind over en
proberen het te helpen. Natuurlijk kunt u zelf ook
contact opnemen met de contactpersonen (tel. 0321315619, tijdens schooluren). Zij praten er dan met u over
en nemen zo nodig contact op met de directeur en/of
met de GGD Flevoland. Het is ook mogelijk zelf direct
contact op te nemen met de GGD. U kunt dan vragen
naar de coördinator Ongewenste Omgangsvormen, tel.
0320-276211. Onder ongewenste omgangsvormen
wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten,
discriminatie, agressie en geweld. Madzy van Iperen en
Edith Duizendstra zijn ook onze anti-pestcoördinatoren
van school.
Op school hangen posters met de volgende tekst:
Wordt er op school gepest?
Zit je ergens mee en wil je daar met iemand
over praten?
Weet je bij wie je altijd terecht kunt?
Dat zijn de contactpersonen van onze school:

Juf Edith

Juf Madzy

LEERLINGENRAAD
Onder begeleiding van Stephanie de Coo, lid van het
bestuur, is de leerlingenraad bij elkaar geweest. In deze
leerlingenraad zitten Immanuël, Kyano, Olivier, Kiki,
Sarah, Luca, Rozalien, Milo, Sylvester en Mathijn. Als
eerste hebben zij een voorzitter en een notulist gekozen.
Voorzitter is nu Olivier en de notulist is Kiki.
Er is gesproken over de ideeën uit de Ideeënbus en de
sponsorloop. De leden van de leerlingenraad hebben
hierover verslag gedaan in hun eigen groep. Op de
agenda van de bijeenkomst van 17 november staan het
Anti-pestbeleid, Moos Matroos, het doel van de
sponsorloop en de Ideeënbus.

NIEUWE SCHOOLHESJES
Zoals u ongetwijfeld hebt gezien, lopen de medewerkers
en stagiaires buiten met hesjes om de zichtbaarheid te
vergroten. Dit zijn verschillende hesjes, in verschillende
kleuren, met allerlei verschillende bedrijfsnamen erop.
We hebben nu nieuwe gele hesjes aangeschaft, met op
de rug het logo van De Driemaster en op de voorkant de
naam van de school.

SINT MAARTEN
In verschillende groepen is een lampion gemaakt voor
Sint Maarten op 11 november. Zoals u vermoedelijk wel
gehoord heeft is het door het coronavirus echter niet
toegestaan de deuren langs te gaan.
SINTERKLAAS
Binnenkort komt Sinterklaas weer in ons land. Door het
coronavirus heeft de goede Sint besloten niet van te
voren aan te geven in welke stad hij in Nederland zal
aankomen. Ook het bezoek aan De Driemaster zal
anders verlopen dan anders. U krijgt hier nog nader
bericht over.
PAS VAN DRONTEN
De gemeente Dronten vindt het belangrijk dat alle
kinderen de kans moeten krijgen om lid te worden van
een sportclub. Dat geldt ook voor kinderen van ouders
met een laag inkomen. Met het tegoed dat op de gratis
Pas van Dronten staat kan de contributie (deels of
helemaal) betaald worden. Er zijn verschillende
bedragen, afhankelijk van uw gezinssituatie. Deze
regeling, de toegankelijkheidsbijdrage, heeft de
bedoeling om maatschappelijke activiteiten en
participatie te bevorderen. Op de website van gemeente
Dronten leest u over mogelijkheden wanneer u een laag
inkomen heeft.
PBS IN DE LES
Wij hebben met elkaar afgesproken dat het goed is om
met de kinderen volgens een bepaalde planning onze
gedragsverwachtingen opnieuw te bespreken. Dat doen
we in alle groepen met gedragslessen. In de komende 2
weken gaat het over ‘goed gedrag bij de fietsenstalling’
en in de tweede helft van november over ‘goed gedrag
lopen in de klas en lopen in de gang’!

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

