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

 
 

 

MAANDBRIEF 
SBO DE DRIEMASTER  

December 2020 

 

AGENDA 

Datum Onderwerp 

Donderdag 3 december Sinterklaasviering 

Dinsdag 8 december Studiedag 

Donderdag 17 december Kerstviering en 
kerstlunch 

Vrijdagmiddag 18 
december 

12.00 uur: begin van 
de kerstvakantie 

Maandag 21 december 
t/m vrijdag 1 januari 2021 

Kerstvakantie 

 

SINTERKLAASVIERING OP DE DRIEMASTER 

Op donderdag 3 december vieren we op de 

Driemaster het Sinterklaasfeest. 

Vanwege de coronaregels 

gebeurt dat dit jaar anders dan 

de voorgaande jaren. Er is geen 

feestelijke aankomst bij school en 

ook geen viering met alle groepen 

in de middenruimte. 

Sinterklaas en één roetveeg Piet zijn 

al vroeg op school aanwezig en 

komen volgens een rooster bij elke 

groep even op bezoek. De kinderen 

gaan die dag om de gewone tijd 

dus om 08.20 uur naar binnen! 

De leerlingen van de Tjalk t/m de Boeier hebben een 

gele brief meegekregen waarin alles duidelijk staat over 

een cadeau/surprise/gedicht. De leerlingen van deze 

groepen mogen op donderdag 3 december de surprise 

als ze op school komen direct naar de klas brengen. 

Alle traktaties zijn dit jaar verpakt, zoals de coronaregels 

voorschrijven. 

We gaan er met elkaar een gezellige dag van maken! 

De Sinterklaascommissie. 

 
 
 

DECEMBERMAAND 
Op school zitten we midden in de grote decemberfeesten; 
Sinterklaas en Kerst! Het is dit jaar allemaal anders dan in 
voorgaande jaren, maar de voorbereidingen zijn in volle 
gang. Sinterklaas komt zoals u hiervoor heeft kunnen 
lezen op 3 december en daarna richten we ons op het 
Kerstfeest. Fijn dat we dit toch samen met de kinderen in 
onze school kunnen vieren. Er is ook weer een kerstlunch, 
die geheel corona proof is. Namens het team wens ik al 
onze leerlingen en u allen hele mooie en gezellige 
feestdagen en een goede jaarwisseling!   
 

PERSONEEL 
Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag 
aan u voorstellen. Mijn naam is Leonie 
de Wit, 35 jaar, getrouwd en moeder 
van 4 kinderen. Van oorsprong kom ik 
uit een fruittelers familie, ik ben nog 
vaak op het bedrijf van mijn ouders te 
vinden. Daarnaast ben ik al ruim 13 
jaar werkzaam in het onderwijs als 

leerkracht. Mijn hart en passie ligt bij het werken met 
kinderen. Dit doe ik met veel plezier, gedrevenheid en 
met overtuiging. Ik geniet van de manier waarop kinderen 
denken en van hun openheid. Maar ook van de 
uitdagingen die ze je bieden. 
In mijn vrije tijd sta ik graag in de keuken te bakken en te 
koken. Favoriet zijn zoete recepten, want ik ben een 
echte zoetekauw. Dat verplicht mij min of meer wel om 
met enige regelmaat te sporten. Dit doe ik dan ook een 
aantal keer per week bij de sportschool, ik volg daar 
verschillende groepslessen (met plezier!).  
Ik heb ontzettend veel zin om het team van de 
Driemaster te komen versterken en ik hoop u daar een 
keer te ontmoeten!   
 

MONDKAPJES 
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. 



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

 
 

KERSTVAKANTIE 
De kerstvakantie begint voor de kinderen al 
op vrijdagmiddag 18 december om 12.00 uur.  
We verwachten de kinderen maandag  
4 januari 2021 weer op school. 
 

JUDO 
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. 

 
LEERLINGENRAAD 
De leerlingenraad is afgelopen maand weer bij elkaar 
geweest. Zij hadden gevraagd om skippyballen voor de 
kleuters, of het klimrek op het kleuterplein gerepareerd 
kon worden en of er een glijbaan op het grote plein kon 
komen. De skippyballen en de reparatie van het 
kleuterklimrek gaan door, voor een glijbaan op het grote 
plein is jammer genoeg geen ruimte. In de laatste 
vergadering heeft de leerlingenraad gesproken over 
Het anti-pestbeleid en Moos Matroos.  
 

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 OP SCHOOL 
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 maand 
december gaat het over ‘goed gedrag op het toilet’ en 
over ‘goed gedrag tijdens eten en drinken!’ 

 

OUDERBIJDRAGE 
In de maand december hebben we de Sinterklaas- en 

kerstviering. Deze worden betaald vanuit de 

ouderbijdrage. Alle kinderen krijgen een 

sinterklaascadeau en er wordt een kerstlunch 

aangeboden. Er is een aantal ouders dat de 

ouderbijdrage van € 15,- niet betaald heeft. De 

ouderbijdrage is vrijwillig, maar de school kan echter 

niet zonder. Als u de bijdrage nog niet betaald heeft, zou 

u dan toch willen kijken of dit nog mogelijk is? 

 

 
 

Alle medewerkers van De Driemaster wensen u 

een hele fijne vakantie, prettige kerstdagen en een 

heel goed begin van het jaar 2021. 

Laten we hopen dat het nieuwe jaar ons allemaal 

veel goeds en gezondheid brengt! 


