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Sint op bezoek 
De Sint heeft zijn biezen nog niet gepakt of de volgende bebaarde man in een rood pak staat weer voor de 

deur geparkeerd...nu met een arreslee en niet in een luchtballon! Helaas kon de Sint met zijn Pieten niet 

op het schoolplein landen ivm de harde wind, maar het feest was er niet minder om! Ook het knutselen 

van surprises was gezellig en nuttig en laten we zeker ook de ouders bedanken die mee hebben geholpen 

bij het inpakken! Bedankt allen die er een mooi feest en een mooie dag van gemaakt hebben. 
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Andere tijden            vooraankondiging 
Op 1 oktober hebben we een thema-avond georganiseerd over “Andere Tijden”.  

Tijdens deze avond hebben we gesproken over de voor- en nadelen van 

andere schooltijden.  

Aan het einde van deze avond is een regiegroep samengesteld. Deze 

groep bestaat uit zes ouders en twee teamleden. De afgelopen weken 

is deze groep een aantal keren bij elkaar geweest. Samen zijn we tot de 

conclusie gekomen dat het goed is, voor we verder gaan, om aan alle ouders te vragen waar nu hun 

voorkeur naar uit gaat. Dit is dus nog GEEN stemming. Met de informatie die we nu ophalen, kunnen we 

bepalen hoe we verder gaan. 

Op donderdag 10 januari ontvangt u (via de mail en op papier) een beschrijving van verschillende 

mogelijkheden en een antwoordenformulier. Wij gaan u vragen om de verschillende mogelijkheden te 

bekijken en het antwoordenformulier in te vullen voor 18 januari. 

Het is van belang dat u ons laat weten wat u er van vindt, zodat wij uw mening en bezwaren in onze 

overweging mee kunnen nemen. 

Oudervereniging 
Als uw kind aangemeld wordt op onze school, worden de ouders automatisch lid van de oudervereniging. 

Het bestuur van de oudervereniging helpt het team bij het organiseren van allerlei activiteiten. Denkt u 

daarbij maar aan bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de avondvierdaagse, het 

schoolvoetbal, de opening van het jaar enz. Wij, het team, zijn heel blij dat er zo’n actieve club ouders is 

die ons uitstekend ondersteund en meedenkt. 

 

Er is nu echter wel een probleem aan het ontstaan. De kinderen van deze ouders zitten in de hoogste 

groepen. Zij gaan er mee stoppen ………. Dat is voor de school heel vervelend, want zonder de 

ondersteuning vanuit de oudervereniging kunnen veel activiteiten niet georganiseerd worden. We moeten 

er niet aan denken. Stel je voor dat we niet meer mee zouden doen aan de avondvierdaagse of dat 

Sinterklaas volgend jaar de Driezwing voorbij rijdt ….. Dat mag absoluut 

niet gebeuren.  

Daarom roepen wij alle ouders op om er eens goed over na te denken. 

Heeft u nog wat tijd over en vindt u het leuk om op een andere manier bij 

de kinderen en de school betrokken te zijn? Meldt u dan aan bij de 

oudervereniging.  

Bij deze nieuwsbrief zit nog een poster van de oudervereniging. Kijk daar ook maar eens naar! 

Goed doel! 
CliniClowns zijn clowns die werken voor kinderen met een 

(ernstige) ziekte of kinderen die een ongeluk hebben gehad.  

De CliniClowns bezorgen het kind afleiding om weer even te 

lachen zodat ze hun pijn kunnen vergeten. Want lachen is 

gezond! CliniClowns komen bijna in elk ziekenhuis in Nederland.  

In het kamertje van de administratie staat een rode kikker.  

Daarin kunt u als uw kind jarig is i.p.v. de traktatie voor de 

leerkracht een bijdrage doneren voor de Cliniclowns.  

We hopen dat u hieraan mee wilt werken.  



NAC-overwinning dankzij De Driezwing? 
Zondag 9 december behaalde NAC een even gewenste als benodigde 2-1 overwinning tegen VITESSE uit 

Arnhem. Toevallig of niet, hierbij waren drie kinderen uit groep 8 aanwezig! Alle leerlingen uit groep 8 
hebben afgelopen half jaar met goed gevolg de opleiding tot Citytrainer gevolgd. Zij mogen, en doen dat 
ook, sportles geven aan kinderen uit de onderbouw! Als beloning werden er drie kaarten ter beschikking 
gesteld voor de VIP-box van het NAC-stadion voor de wedstrijd tegen de Arnhemse club. Met voornoemd 
resultaat tot gevolg! Ook de burgemeester was blij met hun 
aanwezigheid (en ook dat zijn stad niet gesloopt werd deze 
keer....) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bollebozen in de dop! 
We zijn al weer een paar weken verder met Mad-Science. Kinderen volgen met veel interesse de lessen en 
zijn nog niet verkleind, ontploft of  in kleine groene wezentjes veranderd. Dus so far so good......nog een 
paar lessen, dan kijken we of er nog interesse is voor een volgende sessie!! 

 
 
 
 
 

 
 



Voedselbank actie 
Ondanks vele overwinningen in de NJSL (voetballen om het kampioenschap van Breda) waren we nog niet 
zeker van het winterkampioenschap....daarvoor waren er nog veel punten te verdienen met de 
voedselbank actie. Door bemoeienis van een aantal fanatieke en behulpzame ouders werd er binnen een 
halve dag voldoende ingezameld om bijna alle inwoners van Breda een pakket te bezorgen (nou ja, bijna 
dan....) 
Mariska en Diana; bedankt! Ook dank aan alle gulle gevers en de kinderen van ons voetbalteam die zoveel 
hebben opgehaald!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

De voedselbank 
Sommige mensen hebben weinig eten omdat ze geen centjes hebben, dan kunnen ze eten halen bij de 

voedselbank. Deze week hebben we eten meegenomen en gekregen, dit brengen wij op donderdag 20 

december naar de voedselbank. We hebben al veel, al 2 dozen vol en 2 dozen erbij die een beetje vol zijn. 

Dank je wel voor het helpen 

allemaal! 

 

Koen en Thijmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verjaardagen januari  Groep 

  
2 Tim Voogt     7B 
3 Djulia van Nijnatten    5 
7 Jorn Akkermans    6 
8 Eline Aukes     7A 
13 Kate-Lynn Groenewegen   7B 
14 Finn van Duijn    7A 
16 Isabella Ebben    1/2B 
16 Sebas van der Ham    1/2A 
16 Isa Verhoosel    5 
21 Jill Nguyen     3 
24 Levi Zegers     4 
28 Kaylee UItzinger    4 
30 Jamareon Hardjopawiro  4 
30 Jayda Fae Vos    6 

 

Namens het team van De Driezwing willen we graag de 

volgende leerling hartelijk welkom heten in onze school: 

 

Geronimo Baier groep 5 

 

  

Fijne dagen 
Zo aan het einde van het jaar is het goed om even terug te kijken op het afgelopen jaar. Voor mij was dit 

het eerste jaar op KBS de Driezwing. Ik heb er van genoten. KBS de Driezwing is een kleine school waar een 

hele fijne sfeer hangt. Kinderen zijn heel betrokken en willen veel leren. Ook het team spant zich tot het 

uiterste in. Zij richten het onderwijs goed in. Zij scheppen de juiste voorwaarden waardoor de kinderen 

zich prima kunnen ontwikkelen.  

Naast het leren hebben we natuurlijk ook gezellige, leuke momenten gehad. Leerzame uitstapjes, een 

leutig carnavalsfeest, sportieve activiteiten tijdens de Koningsspelen, Driezwing Got Talent, de 

avondvierdaagse, voetbaltoernooien, de NAC Junior Streetleaque en nog veel meer. 

Deze activiteiten konden georganiseerd worden door de hulp en inzet van de oudervereniging, veel 

vrijwilligers (ouders), de Leerlingenraad en het team. Iedereen bedankt voor jullie inzet. 

 

Langs deze weg wil ik alle kinderen en hun ouders en/of verzorgers hele fijne kerstdagen toewensen. Ook 

hoop ik dat 2019 voor iedereen een mooi, maar vooral gezond en liefdevol jaar zal worden. 

 

Hans Versluijs 

 



 
 
 

 
 

Namens team Kbs De Driezwing wensen  
wij iedereen hele fijne feestdagen en  
een goed, gelukkig en gezond 2019 

We willen iedereen (kinderen, ouders / verzorgers) uitnodigen om op maandag 7 januari om 8.30 uur op het plein en in de klas te proosten op het nieuwe jaar. U  

We willen iedereen (kinderen, ouders / verzorgers) uitnodigen om op maandag 
7 januari om 8.30 op het plein en in de klas te proosten op het nieuwe jaar. 

U bent allemaal van harte welkom. 
 
We willen iedereen (kinderen, ouders / verzorgers) uitnodigen om op maandag 7 januari om 8.30 uur op het plein en in de klas te proosten op het nieuwe jaar. U bent 

allemaal van harte welkom. 


