
Nieuwsbrief schooljaar 2016-2017  

 

1 

Integraal Kind Centrum  

Het Drieluik-De Vlindertuin 

 

Ot en Sienpad 3 

6852 EG Huissen 

Postbus 92 

6850 AB Huissen 

 

 

Telefoon: 026 – 3253196 

Email: drieluik@delinge.nl 

Website: www.dalton-drieluik.nl  

Facebook: HetDrieluik  

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 11, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 20-02-2017 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 21-02-2017 

Studiedag 

 

 

 

Jos Drieluik 

Wo. 22-02-2017 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 23-02-2017 

Groep 1/2 

theatervoorstelling/ 

Rapporten mee 

 

Jos Drieluik 

Vr. 24-02-2017 

Carnaval 

12.00u kinderen 

vrij 

 

Jos Borgwal 

Ma. 27-02-2017 

 

 

Vakantie!!! 

 

 

 

Di. 28-02-2017 

 

 

Vakantie!!! 

 

 

 

Wo.01-03-2017 

 

 

Vakantie!!! 

 

 

 

Do. 02-03-2017 

 

 

Vakantie!!! 

 

 

 

Vr. 03-03-2017 

 

 

Vakantie!!! 
 

 

 

 

JARIGEN  
FEBRUARI 
20 

 
Jayden Janssen (2009) 

 
3/4 

20 Milou Janssen (2009) 3/4 

22 Charlotte Ouderkerken (2007) 5/6 

23 Quinta Brands (2007) 6/7 

26 Viggo Edelenbos (2009) 3/4 

MAART   
 

2 Noortje van Beek (2011) 1/2B 

6 Maris Tillema (2009) 3/4 

7 Rose Keurntjes (2011) 1/2B 

11 Marnick Janssen (2011) 1/2A 

 

Wij willen alle jarigen alvast van harte feliciteren. 

Wij hopen dat jullie een hele leuke verjaardag hebben: 

maak er een hele gezellige dag van!  

 

 

 

 

 

mailto:drieluik@delinge.nl
http://www.dalton-drieluik.nl/
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VIER KEER WIJZER 

De vorige keer heeft u kunnen lezen hoe we binnen vier keer wijzer werken met het VIER 

stappen model. In die nieuwsbrief werden ook de verschillende werkwijze binnen de vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur genoemd. Daar willen we deze nieuwsbrief graag wat 

uitgebreider bij stil staan. 

In het schooljaar 2012/2013 zijn wij op onze school gestart met vier keer wijzer. Destijds 

alleen binnen het vak geschiedenis. Hier waren we zo enthousiast over dat we besloten 

hebben de jaren erop ook natuuronderwijs en aardrijkskunde toe te voegen. Ook bij de 

kinderen zagen we veel enthousiasme en betrokkenheid. Dit enthousiasme is alleen vast te 

houden als er ook afwisseling zit in de manier waarop deze thema’s vormgegeven worden. En 

dat wordt dan ook gedaan. Deze week kijken we naar de manier van werken bij: 

GESCHIEDENIS: 

Bij geschiedenis werken de kinderen vanaf groep 5 altijd keuzekaarten. Binnen een 

geschiedenisthema hebben de kinderen keuze uit 16 opdrachtkaarten (2 van iedere 

intelligentie). Als leerkracht kan er soms gekozen worden een opdracht weg te laten en/of er 

opdrachten bij de maken maar altijd zal er minimaal een keus zijn uit alle 8 de intelligenties. 

Dit om ieder kind op zijn eigen kracht aan te spreken.  

Binnen het vaststaande thema werken de kinderen dus allemaal individueel of samen aan eigen 

opdrachten en diept iedereen dus ook andere facetten uit van een bepaald thema. Naast deze 

keuzeopdrachten krijgen de kinderen ook de 5 verplichte toetsvragen. Dit is dus basiskennis 

wat ieder kind aan het eind van het thema periode weet. Hierover krijgen ze ook 

leerkrachtlessen. Op toetsing en leerkrachtlessen komen we later nog eens terug in een 

volgende nieuwsbrief.  

Bijvoorbeeld: 

Groepen 7 en 8 werken aan het thema “twee keer oorlog.” Iedere 

leerling krijgt les en leert over de 5 verplichte toetsvragen. Dit 

zijn de 5 hoofdpunten die wij als school belangrijk vinden en 

waarvan we willen dat ieder kind dit weet. Daarnaast kunnen 

kinderen met behulp van de 16 keuzekaarten zich verdiepen in een 

sub onderwerp wat ook te maken heeft met het thema. Of een 

kind duikt dieper in de stof van de 5 vragen door het maken van 

een bepaalde keuzekaart. Zo weet aan het eind van het thema 

“twee keer oorlog” het ene kind alles over Anne Frank door het 

namaken van Het Achterhuis, terwijl een ander alles weet over de 

bezetters en de geallieerden door met vlaggen op een 

zelfgemaakte kaart aan te geven wie aan welke kant stond. En dit 

zijn nog maar 2 voorbeelden van de vele keuzes die kinderen hebben.    

Doordat aan het eind van het thema ieder kind een eigen ‘specialisatie’ heeft van een bepaald 

onderwerp sluiten we thema’s graag af met presentaties. Door deze presentaties leren 

kinderen van elkaar over elkaars deelonderwerp. Maar los daarvan blijft ieder zelf 

verantwoordelijk voor het feit dat je de 5 vragen moet weten! Het leuke is dat kinderen veel 

meer weten dan alleen dat. Doordat je zelf mag kiezen waarover en op welke manier je iets 

leert geloven we ook nog dat je het veel beter onthoudt.  
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UITNODIGING CARNAVALSVIERING ! 

Volgende week luiden we zoals ieder jaar het carnavalsweekend alvast in met een carnavalsochtend op 
ons IKC. Iedereen mag natuurlijk weer al zijn creativiteit kwijt in het bedenken van een leuke outfit.  
 

In groep 8 worden momenteel de voorbereidingen als getroffen. Zoals ieder jaar mogen er 

kinderen uit groep 8 zich verkiesbaar stellen als Prins Carnaval. Ook dit jaar wordt het weer 

spannend wie het zal worden. Naast de prins zijn er natuurlijk ook twee hofdames.  

 

Volgende week vrijdag om 8.20u gaat zoals gewoonlijk de deur open en gaan we lekker samen 

hossen en polonaises lopen in de hallen. Aansluitend zal er in de bovenbouwhal bekend gemaakt 

worden wie de prins en zijn hofdames zijn. Daarna gaan we dit bekend maken in de onderbouw.  

 

De rest van de ochtend hebben de onder- en bovenbouw een eigen invulling in de groepen met 

diverse activiteiten. Het laatste uur van de ochtend hebben we een gezamenlijke viering in de 

sportzaal van de Brink. Bij deze viering krijgen we hoog bezoek. “Zijne-dorstlustige-hoogheid 

de Prins” van carnavalsvereniging “De Kraonige Zwaone” komt met zijn gevolg ons IKC een 

bezoek brengen. Ook de jeugdprins zal hierbij 

aanwezig zijn. We zouden het erg leuk vinden 

als u er tussen 11.00u en 12.00u als ouder ook 

bij aanwezig bent. Iedere klas zal tijdens de 

viering een carnavalsoptreden verzorgen. En 

onder het motto: “hoe meer zielen hoe meer 

vreugd” hopen we op een goed gevulde zaal.  

Aansluitend aan de viering heeft de hele school 

dan ook vrij en kunt u uw kind meenemen en gaan 

genieten van de carnavalsvakantie.  

 

Tot slot willen we iedereen verzoeken om geen confetti/spuitbussen e.d. en 

speelgoedpistolen/wapens mee naar school te geven.  

 

STUDIEDAG 

Zoals u weet hebben de kinderen aanstaande dinsdag vrij in verband met een studiedag. 

Tijdens deze dag zullen we als basisschoolteam de school zelfevaluatie (SZE) houden. Tijdens 

zo’n SZE bekijken/analyseren en bespreken we in het team de behaalde CITO-resultaten van 

de afgelopen periode. Aan de hand van die gegevens zullen die dag dan ook de plannen 

gemaakt worden voor de komende periode.  
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Het FAMILIEKRACHTCAFÉ 

Peuter & buien, hoe ga je om met peutergevoelens? 

 

Want peuters hebben ook gevoelens! 

Op donderdag 9 maart a.s. organiseert Stichting 

Familiekracht en Stichting Welzijn Lingewaard in 

Bemmel het Familekrachtcafé. Tijdens dit café 

krijgen ouders en opvoeders informatie over 

peuters en hun buien en hoe hiermee om te gaan. 

Peuters hebben een leuke, maar ook uitdagende 

leeftijd. Dat vraagt wat van ouders en hun eigen 

gevoelens, want peutergedrag is niet altijd even 

leuk. Annemarie van de Flier van VGGM zal een korte 

presentatie geven. Daarna is er ruimte voor ouders 

en opvoeders om met elkaar ervaringen uit te 

wisselen en te luisteren. In het café worden 

alledaagse voorbeelden en eventuele lastige 

situaties besproken. 

 

Locatie 

Het Familiekrachtcafé start op donderdag 9 maart a.s. om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) 

in het gebouw van Stichting Welzijn Lingewaard, Cuperstraat 9 in Bemmel.  

Aanmelden 

Deelname aan het Familiekrachtcafé is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening  (€ 1,00).  

Aanmelden kan via de Facebookpagina van Familiekracht (www.facebook.com/familiekracht). 

Door een like blijf je ook op de hoogte van de data van de volgende Familiekrachtcafés. 

Heb je geen Facebook? Je kunt je ook aanmelden via info@familiekracht.nu of SWL 

meldpunt, meldpunt@swlingewaard.nl. Uiteraard ben je ook zonder aanmelding van harte 

welkom!  

WEBSITE EN FACEBOOK 

Neem eens een kijkje op de website van IKC Het Drieluik – De Vlindertuin en onze facebook 

pagina. Op de website is ook altijd een actuele agenda te vinden.  

Check: www.dalton-drieluik.nl en www.facebook.com/HetDrieluik/  !!   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/familiekracht
mailto:info@familiekracht.nu
mailto:meldpunt@swlingewaard.nl
http://www.dalton-drieluik.nll/
https://www.facebook.com/HetDrieluik/
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Herinnering inschrijven schoolgesprek 

U heeft onlangs een mail gehad met daarin het bericht dat u zich vanaf 

afgelopen dinsdag tot en met 21 februari kunt inschrijven voor de 

rapportgesprekken. Deze zullen plaatsvinden van 6 tot en met 10 maart. 

Net als bij de startgesprekken in september, plannen we deze gesprekken 

in met behulp van schoolgesprek. Door gebruik te maken van deze website 

kunt u zelf aangeven welk moment u het beste uitkomt voor het gesprek. Mocht u dit nog niet 

gedaan hebben, volg dan alsnog voor aanstaande dinsdag de volgende stappen. 

 

Wat moet u doen om uzelf in te schrijven?  

 Ga naar app.schoolgesprek.nl (geen www ervoor, dit kan ook met uw telefoon of tablet) 

 Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: Corné wordt Corne) 

 Vul uw inlogcode in, onze school gebruikt hiervoor uw postcode 

 Klik op de openstaande planning, en selecteer uw gewenste tijd (hoe later u inschrijft, 

hoe minder vrije momenten beschikbaar zijn) 

 Vul eventueel een opmerking in, ter voorbereiding van de leerkracht 

 Laat uw emailadres en telefoonnummer achter 

U ontvangt, als u dat wenst een bevestiging per email. Het telefoonnummer gebruiken wij om 

snel contact met u op te nemen, in geval het gesprek niet door kan gaan. 

 

Het inschrijven kan tot en met dinsdag 21 februari 22.00 uur, daarna worden ouders die 

niet ingeschreven zijn automatisch ingedeeld. 

 

Heeft u nog vragen, dan kunt contact op nemen met de groepsleerkracht. 

 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 
De volgende infobrief komt uit op vrijdag 10 maart 2017. 

 

 

http://app.schoolgesprek.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit5rLzi5fSAhWBqxoKHSgoDxQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bestekrabbels.nl%2Fcarnaval.html&psig=AFQjCNERYiUWh4su7tJ_ENVqBbOfcVLqow&ust=1487419531408880

