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Koningsspelen
Agenda
Op vrijdag 20 april wordt door het hele land een voorproefje
genomen op de verjaardag van onze koning. Wij vieren dit met
Ma 16 april screening
logopedie groep 2
de Koningsspelen. Traditiegetrouw doen we dit samen met De
Wonderwijzer. Samen hebben we een mooi programma
Di 17 april musical
gemaakt om er een feestelijke ochtend van te maken. De
groep 1/2
kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht
Di 17 en wo 18 Iep
(ontbijten doen we dit jaar niet op school!).
eindtoets groep 8
Om 8.50 uur worden de Koningsspelen officieel geopend door
de Fitlala te dansen.
Vr 20 april
Verdere verloop van deze ochtend:
koningsspelen
9.00 uur: groep 1 t/m 4 Vossenjacht op het plein, in de scholen
Ma 23 april t/m vr 4
en achter de scholen. Kinderen van groep 7/8 hebben tijdens
mei: vakantie
de vossenjacht een taak als begeleider van een groepje
kinderen of ze zijn een vos die gezocht moet worden. Bij iedere Ma 7 mei
schoolfotograaf
vos hoort een opdracht die de groepjes kinderen uitvoeren.
9:00 uur: groep 5/6 loopt naar de Appelgaard. Van 9.15-10.20
uur sporten zij daar onder leiding van de sportklas van het Willem de Zwijger college.
10.00 uur einde Vossenjacht groep 1 t/m 4
10.10 uur: groep 7/8 vertrekt naar de Appelgaard. Zij mogen daar tot 11.40 uur
sporten. Na afloop zijn de kinderen vrij en mogen ze genieten van de vakantie.
10.45-11.40 uur: groep 5/6 Vossenjacht in het park. Fijn dat er enthousiaste vossen
zijn! Jullie krijgen zeer binnenkort een mailtje over het wat en hoe hierover.
11.10 uur: muziekoptocht voor groep 1 t/m
4. Hiernaast ziet u de route staan die we
gaan wandelen. Loopt u gezellig mee? Of
komt u naar ons zwaaien?
11.45 uur: start meivakantie voor alle
groepen
Let op: kinderen van groep 5 t/m 8 moeten
hun gymkleding meenemen. Een flesje
water / bidon is ook altijd handig.
U bent van harte welkom op school en/of in
de sporthal om een kijkje te komen nemen!
Maakt u foto’s? Houd u dan a.u.b. rekening
met het feit dat u geen foto’s van andere
kinderen dan die van uzelf op social media mag delen (zonder toestemming).
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Kenningsmakingsles HumanistischVormingsOnderwijs /
GodsdienstigVormingsOnderwijs groep 4
Voor de meivakantie krijgen de kinderen uit de groepen 4 t/m 7 een brief mee met
informatie over de lessen HVO en GVO die wij op school aanbieden, met daarbij een
inschrijfformulier. Voor de kinderen die nu in groep 4 zitten is dit nieuw. Juf Liane en
juf Beppie zullen voor deze kinderen een kennismakingsles verzorgen. Dit is op
donderdag 19 april van 13.00 tot 13.30 uur. U als ouders / verzorgers bent hierbij ook
van harte welkom om vervolgens een bewuste keus te kunnen maken voor het
volgen van de lessen in het schooljaar 2018-2019.
Schoolfotograaf ma 7 mei
Op maandagmorgen direct na de vakantie komt de schoolfotograaf mooie plaatjes
schieten. Vind u het leuk om een foto met een broertje en/of zusje die nog niet op
school zit te laten maken, dan kan dit aan het begin van de ochtend (8.30 uur).
Vervolgens gaan alle groepen met elkaar op de foto en wordt er van ieder kind een
portretfoto gemaakt.
Groep 1/2
Het oefenen van de musical staat deze dagen nog even centraal bij ons in de groep.
Aanstaande vrijdag voeren we de musical op voor alle kinderen van onze school en
dinsdagavond 17 april mag elk kind drie volwassenen meenemen om naar onze
musical te komen kijken. Als de musical dan volgende week achter de rug is, gaan
we ons richten op de koningsspelen. We oefenen het dansje Fitlala natuurlijk al
steeds tijdens onze gymles van juf Jenny maar we gaan ook nog een leuk muziek
dingetje maken voor onze muziekoptocht. Na de koningsspelen mogen we allemaal
gaan genieten van twee weken vakantie.
Juf Priscilla en juf Anna
Groep 3/4
Na de meivakantie staan de spreekbeurten voor groep 4 weer ingepland. Ze kiezen
een leuk boek en mogen hier ongeveer 5 minuten over vertellen. Het rooster
wanneer ze aan de beurt zijn hangt in de klas.
De kinderen kunnen zich nog deze week opgeven voor het korfbaltoernooi op
woensdag 23 mei, ook zoeken we nog begeleiding.
Op vrijdag 20 april vieren we het Koningsfeest. We dansen de openingsdans, spelen
een vossenjacht en daarna nog een muziekoptocht door de wijk.
Daarna is het tijd om de boeken en schriften te laten voor wat ze zijn, dan mogen we
genieten van 2 vrije weken…
Alvast een fijne vakantie!
Juf Ingrid en juf Ellen
Groep 5/6
Nog anderhalve week werken we over de ruimte in de klas. Daarna gaan we weer
verder met iets nieuws.
Deze week hebben we een nieuwe methode uitgetest voor geschiedenis wat erg leuk
was omdat dit ook met het digibord werkte. We hebben gesproken over de ruzie
tussen prins Maurits van Oranje en Johan van Oldebarneveld. Ook hebben we
gesproken over de plaats waar dit allemaal is gebeurd namelijk het binnenhof in Den
Haag. De andere lessen van dit blok gaan we ook nog doen.
Locatie Wielwijk
Locatie Westwijk
Pietersweer 32, 3371 PN H’veld-G’dam
Tonneband 22a, 3371 JG H’veld-G’dam
www.driemaster.nl, info@driemaster.nl

Er hangt een bordje verboden voor moeders voor de deur dus de komende dagen
mag je helaas als moeder even niet de klas in. Top secret maar jullie komen er wel
achter ergens op een zondag in mei.
Ook hebben we mogen genieten van de aanwezigheid van meester Stefan. Hij heeft
de afgelopen twee weken snuffelstage gelopen in onze klas en we hebben veel leuke
dingen met hem gedaan. Zo heeft hij een lesje wiskunde van de middelbare school
gegeven en ook een verkeersles met ons gedaan. Een paar extra handen in de klas
waren erg fijn! Meester Stefan bedankt!
Ook hebben we deze week getest welke tafels er al in zitten en wie welke tafels nog
geoefenend moeten worden. Na de meivakantie moeten ze er allemaal inzitten.
Iedereen heeft een briefje meegekregen dus weet wat ie thuis moet gaan oefenen!
En dan gaan we testen of de deelsommen, dus de tafels andersom ook lukken!
Voor nu nog anderhalve week lekker werken en dan lekker twee weken genieten van
een verdiende vakantie!
Juf Ramona
Groep 7/8
Allereerst willen wij iedereen die heeft meegeholpen bij het inzamelen van kapotte
elektrische spullen voor de E-Waste Race heel hartelijk bedanken. We hebben heel
lang bovenaan gestaan, maar uiteindelijk zijn we ingehaald door een school uit Tiel.
Om de kinderen toch te belonen voor hun super enthousiaste inzet hebben wij met
elkaar taart gegeten en een half uur in het park gespeeld.
Afgelopen donderdag hebben de kinderen van groep 7 verkeersexamen gedaan en
ze zijn allemaal geslaagd!! Jammer genoeg was Sven ziek, hij kon dus niet
meedoen.
Gisteren was het Nationale Buitenlesdag en daarom hebben we in de middag een
ren-spel over rekenen en taal in het park gespeeld. De kinderen moesten zo snel
mogelijk in tweetallen de vragen beantwoorden die overal verstopt waren in de
bomen en struiken.
Vandaag zijn de vrijwilligers van het GIPS-project geweest om de kinderen te laten
ervaren hoe het is om gehandicapt te zijn. Zo hebben ze een parcours afgelegd in
een rolstoel en moesten ze geblinddoekt door de school lopen met een
blindengeleidestok. Na afloop mochten de kinderen vragen stellen aan de
vrijwilligers.
Volgende week dinsdag en woensdag maakt groep 8 de IEP eindtoets. Juf Tini zal
groep 7 dan lesgeven.
Juf Caroliene en juf Fenna
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