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

5 maart Schoolfotograaf 

11 maart Studiedag, alle 
groepen zijn vrij 

12 maart Rapporten gaan mee 

 
PERSONEEL 
Met ingang van deze maand is er, door een uitbreiding 
van het aantal leerlingen bij de Optimist, ruimte 
gekomen voor extra ondersteuning in de kleutergroep. 
Op maandag, dinsdag en donderdag zal Robin 
Koudenberg als onderwijsassistente de Optimist komen 
versterken en op vrijdag zal Leonie Jansen als klassen- 
assistente aanwezig zijn. Wij verwelkomen ze hartelijk 
op school. Hieronder stellen zij zich voor: 
 
Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Robin Koudenburg en sinds oktober 2019 

woon ik met mijn gezin in 
Dronten. Ik ben getrouwd met een 
lieve man en samen hebben wij 
een zoontje van drie. Vorig jaar 
februari ben ik gestart met een 
versneld opleidingstraject tot 
onderwijsassistent. Tijdens deze 
opleiding ben ik begonnen als 

stagiaire op de Driemaster. Zoals de kinderen weten ben 
ik tot nu toe stagiaire geweest in de bovenbouw en 
tussendoor heb ik de mogelijkheid gekregen om soms 
een dag mee te mogen kijken in een andere klas. Wat 
een leuke school is De Driemaster toch! Echt een fijne 
plek waar je niet meer weg wil, daarom ben ik dan ook 
enorm verheugd dat ik na de vakantie als 
onderwijsassistente aan de slag mag gaan bij de 
Optimist!  
De meeste kinderen in de Optimist hebben mij al eens 
gezien, dus gelukkig ben ik geen heel nieuw gezicht.  
Ik heb er enorm veel zin in en kan niet wachten tot ik met 
de kinderen uit de Optimist aan het werk kan gaan!  
 
Groetjes Juf Robin. 

 
Hallo allemaal,  
 
Mijn naam is Leonie Jansen en ik ben nog net 39 jaar. 

Samen met mijn vriend en onze 2 zonen 
van 8 en 11 woon ik in Lelystad. In mijn 
vrije tijd ga ik graag wandelen in de 
natuur, ik ben gek op bloemen, 
fotograferen en hou ook erg van Yoga. 
Na de voorjaarsvakantie kom ik op de 
vrijdag de Optimist ondersteunen als 
klassenassistent. Ik heb al even kennis 

mogen maken met de kinderen van de Optimist en mijn 
nieuwe collega’s op De Driemaster. Een heel warm en 
fijn welkom, dus kan ik niet wachten om aan het werk te 
gaan als “Juf Leonie”!  
 
Tot snel, groetjes Leonie. 
 
INFORMATIE CORONAVIRUS 
We leven nu al een jaar in een samenleving die beheerst 

wordt door het Corona virus. We hopen dat het 

‘normale’ leven snel weer zal terugkeren, maar zover is 

het jammer genoeg nog niet. Om de risico’s op 

besmetting zoveel mogelijk te beperken vragen we u om 

uw kind als het verkoudheidsklachten heeft als 

veelvuldig hoesten of een snotneus thuis te houden.  

Het dringend advies om mondkapjes te dragen geldt niet 

voor het basisonderwijs. Toch zullen 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. Ook de besprekingen naar 

aanleiding van de rapporten zullen in principe niet op 

school plaatsvinden. U krijgt hier nog bericht over. 

 
 



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

 
 

 
GYMNASTIEK 
De gymlocaties voor primair onderwijs heropenen vanaf 
maandag 1 maart 2021. Dit houdt in, dat de groepen op 
dinsdag en donderdag weer gym zullen krijgen van juf 
Dian. De gymzalen zullen alleen geopend zijn voor het 
primaire onderwijs. De verenigingen en andere huurders 
zullen vooralsnog geen gebruik van de locaties kunnen 
maken.  
 
SCHOOLFOTOGRAAF  
Op vrijdag 5 maart komt de schoolfotograaf op de    

             Driemaster.  
In verband met Corona is 

er deze keer geen 
gelegenheid om ook 
broertjes en zusjes 
die niet op de 
Driemaster zitten op  

                                                                 de foto te zetten. 
 
PBS IN DE LES 
In het kader van Positive Behavior Support hebben we 
met elkaar afgesproken dat het goed is om met de 
kinderen volgens een bepaalde planning onze 
gedragsverwachtingen te bespreken. Dat doen we in alle 
groepen met gedragslessen. Tijdens de toetsperiode is 
dat ‘Goed gedrag tijdens de Cito’. In de komende 2 
weken gaat het over ‘Goed gedrag tijdens wisseling van 
het lokaal’ en in de tweede helft van maart over ‘Goed 
gedrag bij de lesovergang’! De kernwoorden Respect, 
Veiligheid en Verantwoordelijkheid zijn niet alleen goed 
zichtbaar in de hal van de school, hier wordt op school 
ook veel aandacht aan besteed! 
 
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. 0321- 
315619, 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 de anti-pestcoördinatoren van 
school. 
 

Op school hangen posters met de volgende tekst: 

 

BATTERIJEN INZAMELEN 
Speciaal voor basisscholen ontwikkelde Stibat het 
batterijen inzamelproject voor basisscholen. 
Basisscholen die zich aanmelden, sparen voor mooie 
producten. Dat werkt zo: als je jouw school hebt 
aangemeld, dan krijg je voor elke kilo ingezamelde lege 
batterijen een spaarpunt. De gespaarde punten kun je 
weer inwisselen voor een waardebon of donatiecoupon. 
Met de waardebon bestel je artikelen. Zoals 
springtouwen, steps, games, tablets en andere 
schoolartikelen. Met de donatiecoupon kun je een 
donatie doen aan een goed doel. Hoe meer ingezamelde 
batterijen, hoe meer punten! 
De inzamelbak staat in de grote ruimte bij de 

bibliotheek. Zoals op 
de foto te zien is, zijn 
de eerste ingezamelde 
batterijen er al 
gedaan. Helpt u ons 
batterijen sparen? Het 
gaat hierbij om 
gewone batterijen die 
in bijvoorbeeld 
klokken en speelgoed 
zitten. Het gaat dus 
niet om industriële of 
professionele 
batterijen en accu’s. 
 

 

 

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 
 
 
                           
 
 
 


