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Agenda

Van de directie
Woensdag 19 april is de “Landelijke dag tegen pesten”. Ook dit jaar wil
De Driemaster hier graag aandacht voor vragen. Wekelijks worden er in
alle groepen lessen gegeven uit onze methode “Goed gedaan” waarin de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen centraal staat en op
woensdag 19 april wordt hier nog extra aandacht aan geschonken.

Do 13 april
Voorstelling Quasimodo groep 8
Let op: 12:45 vertrek
van school
Vr 14 april
Gr 1 t/m 4 Paasontbijt
Gr 5 t/m 8 Paaslunch
Gr 5 t/m 8 om 14:00 uit.

Koningsspelen
Vrijdag 21 april wordt landelijk de verjaardag van koning Willem Alexander op de scholen gevierd. Ook wij doen weer mee, samen met De WonMa 17 april 2e Paasdag
derwijzer. In de groepen beginnen we in de ochtend met het gezonde
Alle kinderen vrij
Koningsontbijt. Om 9:15 starten we met de dans Okido en dat is de geDi 18 en wo 19 april
zamenlijke aftrap.
IEP groep 8
9:30-10:30 uur: Spellen in en rond de school door groep 1-4
Zij worden begeleid door kinderen uit groep 7/8
Vr 21 april
9:30-11:00 uur: Groep 5/6 gaat sporten in De Appelgaard. De kinderen
Koningsspelen
’s middags vrij
krijgen daar wat te eten
en te drinken. Ze keren daarna met de leerkracht terug
Meivakantie van ma 24
maar school.
april t/m vr 5 mei
10:45-11:45 uur: Groep 7/8 gaat sporten in De Appelgaard. Na het sporten kunnen de kinderen
direct naar huis of ze lopen met de juf mee terug naar school.
11:15-11:45 uur: Lawaaioptocht door de kinderen van de groepen 1 t/m 6.
We zouden het leuk vinden als u komt kijken / meelopen.
Na deze ochtend kunnen we allemaal van 2 weken vakantie gaan genieten.
Schoolfruit
De gratis verstrekking van het schoolfruit is helaas afgelopen. Deze week hebben we de laatste
levering ontvangen. Dus deze week krijgen de kinderen nog fruit maar volgende week niet meer.
Hopelijk hebben de kinderen genoten van de verschillende soorten fruit. Na deze periode van
gratis fruit blijven de woensdag en de vrijdag de verplichte fruitdagen.
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Groep 1/2
Wat leuk dat er weer zoveel belangstelling was tijdens onze kijkavond. Wat waren de kinderen
trots op alle gemaakte kunstwerken. Een kleine selectie van onze kunstwerken is de komende
dagen nog te bewonderen in de bibliotheek van Hardinxveld. De laatste dagen van deze week
werken we nog even over de komende Paasdagen. Donderdag staat juf Greet voor onze groep
omdat juf Desiree verlof heeft i.v.m. haar verhuizing.
As. vrijdag genieten we met elkaar van een heerlijk paasontbijt. Vergeet u niet de kinderen hun
eigen bordje mee naar school te geven!!
Groep 3/4
De afgelopen weken hebben we erg hard gewerkt aan de kunstweken. En de mooie resultaten
hebben alle ouders en andere belangstellenden kunnen bewonderen tijdens de drukbezochte
kijkavond. Een kleine selectie zal ook nog in de bibliotheek te bezichtigen zijn.
Op vrijdag beginnen we de dag met een paasontbijt. Wilt u uw kind een ontbijtbordje meegeven,
aan de achterkant graag voorzien van naam.
Vrijdag 21 april hebben we een koningsontbijt en daarna gaan we leuke spelletjes doen in onze
school en in de school de Wonderwijzer. Ook hebben we nog een lawaaioptocht rond de school
en het park.
Daarna is het tijd om de boeken en schriften te laten voor wat ze zijn, dan mogen we genieten
van 2 vrije weken…de vakantie.
Alvast een fijne vakantie!
Groep 5/6
Wat is er hard gewerkt aan de expositie van de kunstweken. Als u dit leest heeft u ze vast al mogen bewonderen! De komende week hangt het groepswerkstuk van groep 5 en 6 in de bibliotheek.
We hebben geleerd over de technieken van Vincent van Gogh en Joan Miro die toch wel heel
vreemde schilderijen maakt met allerlei rare wezentjes.
Ook maken we ons gereed voor onze moestuin met de moestuintjes van de AH, speciaal voor
groep 5 maar ja, groep 6 hoort er ook gewoon bij.
De komende weken verlopen niet helemaal volgens het normale rooster. Er komen wat speciale
en vrije dagen aan.
Vrijdag 14 april hebben we een paaslunch in de klas. De kinderen mogen dan iets lekkers eten
op school. Dit wordt verzorgd door de ouderraad. ’s Morgens geef ik gewoon les!
Maandag 17 april mag je lekker nog een dagje uitslapen want dan is het tweede paasdag en op
21 april maken we er samen nog een mooie dag voor onze koning met sport, spel, lawaai en natuurlijk een gezond ontbijtje want dat vindt onze Willem belangrijk.
Na koningsdag mag je lekker uitrusten en heb je twee weken vakantie.
Geniet van het mooie weer, speel buiten, leer nog wat voor je spreekbeurt of de woordenschattoets, vier de vrijheid en bezoek een bevrijdingsfestival met bandjes, markt, rommelmarkt en nog
veel meer, ga lekker op vakantie of blijf gewoon thuis en doe de dingen die je normaal gesproken graag zou willen maar niet kunnen omdat je moet werken of naar school moet.
Belangrijk:
Toets Engels 18 April
Toets Taal/woordenschat 12 mei
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Groep 7/8
Fijn om zoveel ouders, kinderen en andere belangstellenden gezien te hebben gisteren bij de
Kijkavond van het kunstproject! Deze week sluiten we ons kunstproject af. Een deel van de
kunstwerken wordt de komende tijd nog tentoongesteld in de bibliotheek aan de Pietersweer.
Volgende week dinsdagochtend en woensdag worden spannende momenten voor groep 8: dan
wordt de IEP toets afgenomen! Er is in de klas de afgelopen periode volop geoefend voor deze
toets, dus we zien het met vertrouwen tegemoet. In week 20 krijgen de kinderen de uitslag mee
naar huis. Hier zal een score en een advies voor het voortgezet onderwijs op staan. De regel is
dat leerkrachten het advies alleen naar boven mogen bijstellen. Mocht dit bij uw kind het geval
zijn, dan hoort u dit uiteraard.
Vivenz, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening, biedt speciaal voor groep 8 de
cursus “Met plezier naar de middelbare school!” aan. In deze cursus leren kinderen hoe je contact kunt leggen met andere kinderen en hoe je moet opkomen voor jezelf. Ook leer je hoe belangrijk oogcontact, je houding en je stem is bij het maken van contact. De cursus duurt twee
dagen en is in de laatste week van de zomervakantie (14 t/m 18 augustus 2017). Rond de
herfst-vakantie in week 41 of 42 komt de groep nog een keer bij elkaar. Voor meer informatie
en/of aanmelden: www.vivenz.nl/trainingen of tel.nr. 088-1237000.
Groep 7 is met rekenen aan het oefenen met het omrekenen van inhoudsmaten en het berekenen van de omtrek van figuren. Groep 8 heeft met rekenen specifieke onderwerpen voor de IEP
toets geoefend zoals breuken, omtrek, oppervlakte, korting berekenen en schaal.
Groep 7 is met taal momenteel bezig met het werkwoordelijk gezegde (alle werkwoorden in een
zin), groep 8 leert hoe je de persoonsvorm kunt bepalen (zin vragend maken, enkelvoud/meervoud veranderen, tegenwoordige/verleden tijd veranderen).
Morgenmiddag mogen we met onze groep naar theatervoorstelling ‘Quasimodo’ in De Nieuwe
Doelen in Gorinchem! We worden om 12.45 uur al opgehaald door een bus; de kinderen moeten
dus eerder op school zijn. De verwachting is dat we rond 15.30 uur weer op school arriveren.
Groep 7 heeft komende donderdag een repetitie topografie, groep 8 een repetitie over spreekwoorden & gezegden. In verband met de theatervoorstelling worden de repetities ’s morgens al
afgenomen i.p.v. ’s middags. Het is ook de bedoeling dat groep 8 ’s morgens al het huiswerk
spelling en de agenda meeneemt naar school. Aanstaande vrijdag krijgen alle kinderen een
toets Engels. Ze moeten dan ook het huiswerk Engels af hebben. Volgende week donderdag
hebben beide groepen geen repetitie.
Komende vrijdag eten we samen gezellig een paaslunch; uw kind hoeft dan zelf geen
eten/drinken mee te nemen (alleen voor de kleine pauze).
Volgende week woensdag 19 april is het de Landelijke Dag tegen Pesten. Ook in onze klas zal
hieraan de nodige aandacht worden besteed.
Op vrijdag 21 april gaan we met elkaar de Koningsspelen beleven. We starten de dag met een
gezamenlijk (vorstelijk) ontbijt op school. Daarna begeleiden wij de spelletjes van groep 1-4 op
het plein. Tussen 10.45 en 11.45 uur zijn voor onze klas leuke spelletjes klaargezet in sporthal
Appelgaard. Om 11.45 uur is het programma afgelopen en begint er een heerlijke meivakantie.
De komende weken ronden we het thema ‘het menselijk lichaam’ af bij LOS d.m.v. het zelfgemaakte memoryspel over inwendige organen. Na de meivakantie beginnen we met een nieuw
thema: de Tweede Wereldoorlog. Dan gaan we ook met groep 8 van start met de eindmusical,
die we drie keer per week gaan repeteren.
Wij wensen u alvast goede dagen toe!
Juf Caroliene en juf Marieke
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