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Van de directie

VRIJDAG 22 JUNI DRIEMASTERFEEST

Agenda
Di 19 juni
Schoolreis groep 1/2
Vr 22 juni
15.30-19.00 uur
Driemasterfeest –
locatie Wielwijk
Kinderen uit groep 5-8
continurooster
Ma 25 juni
Bach festival groep 7/8
In de middag gaan alle
kinderen kennismaken
met de nieuwe juf(fen)
en/of klasgenootjes.

Vrijdag 22 juni willen wij ons jaarlijkse schoolfeest vieren. Dit jaar zal het feest plaatvinden op
de locatie in de Wielwijk (Pietersweer).
Omdat het feest direct om 15.30 uur start, zullen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 (van
onze locatie) die dag een continurooster hebben. We eten dan met elkaar op school. Wilt u
hiervoor een lunchpakketje meegeven? De kinderen zijn dan om 14.30 uur uit, zodat zij ook
op tijd aanwezig kunnen zijn bij het feest.
Wij nodigen u aan de start van het Driemasterfeest uit op ons hoofdplein aan de voorzijde
van ons gebouw. De achterzijde zal dan ook tijdelijk gesloten zijn.
15.30-16.30 uur: Muzikale optredens van alle groepen
16.30-18.00 uur: Spelletjes voor de groepen 1 t/m 4 (kinderen uit groep 5 en 6 mogen ook de
spelletjes spelen als zij dit willen).
16.30-18.00 uur: Fotopuzzeltocht voor de groepen 5 t/m 8.
De ouderraad zal weer lekkere hapjes en drankjes verkopen. Uiteraard kunnen de kinderen
ook weer leuke prijsje winnen bij het touwtje trekken, kinderen kunnen geschminkt worden
en zich uitleven op het springkussen.
De kinderen hebben dit jaar geen lootjes meegekregen om
te verkopen. In plaats daarvan zullen een aantal ouders en
kinderen gedurende het Driemasterfeest lootjes gaan
verkopen die voor 50 cent per stuk te koop zijn. Middels
het Rad van Fortuin maakt u kans op mooie prijzen die zijn
gesponsord door veel ondernemers uit ons dorp,
bijvoorbeeld cadeaubonnen van vele ondernemers uit ons
dorp, een airfryer, sapcentrifuge, een reischeque,
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

dinerbonnen, bonnen voor dagjes weg en webshops.Er zullen verschillende prijzenrondes
zijn, dus een ronde geen prijs? Dan kunt u voor de volgende ronde weer lootjes kopen. Wij
hopen dat u een aantal gokjes wilt wagen!
De gehele opbrengst van deze loterij zal ten goede komen een nieuwe muziekinstallatie en
materialen voor onze talentenworkshops.

Sponsorloop
Het is al weer even geleden dat onze kinderen veel geld inzamelden voor Alp ‘d HuZes.
Middels een sponsorloop haalden de kinderen ruim €1600 op. Op 7 juni heeft een team van
Grafisch Lyceum Rotterdam meegedaan aan de Alpe d'HuZes. De eindopbrengst was ruim
€26000 (waarvan dus €1600 door de sponsorloop op De Driemaster).
Een prachtig resultaat, mede door de sponsors van de leerlingen van De Driemaster waar
we trots op kunnen zijn.

Groep 1/2
Dinsdag 19 juni gaan we met de bus op schoolreis naar het Familieparadijs in Zwijndrecht.
De kinderen worden op deze dag op de gewone tijd, 8.30 uur, op school verwacht. De bus
vertrekt om 9.15 uur vanaf de locatie aan de Pietersweer zodat wij om 9.30 uur vanaf onze
locatie aan de Tonneband kunnen vertrekken. We zullen dan omstreeks 10.00 uur bij het
familieparadijs in Zwijndrecht arriveren. Om 14.00 uur vertrekken we weer vanuit
Zwijndrecht. Omstreeks 14.30 uur zullen we weer terug zijn bij onze school. Kinderen
mogen in principe dan gelijk met u mee naar huis toe. Kinderen die niet opgehaald kunnen
worden of die naar de BSO gaan, lopen met ons mee de school in en kunnen natuurlijk
gewoon bij ons blijven tot 15.15 uur. Wilt u het aan ons doorgeven als de kinderen tot 15.15
uur bij ons op school blijven? De kinderen hoeven niets mee te nemen. Zij krijgen eten en
drinken van ons. Tijdens de pauze krijgen zij een koekje/kaakje en limonade en tussen de
middag kunnen de kinderen twee boterhammen eten. Het is namelijk niet toegestaan zelf
eten mee te nemen naar het familieparadijs. We gaan er een leuke dag van maken met de
kinderen. Zo richting het einde van het schooljaar worden er nog een aantal afsluitende
gesprekken gevoerd. Als u niet bent benaderd door de juf voor een gesprekje, maar toch
graag het jaar af zou willen sluiten, schroom dan niet en neem zelf even contact met één van
ons op en dan proberen we wat te plannen met elkaar.
Groeten juf Priscilla en juf Anna

Groep 3/4
Gisteren een prima schoolreis naar Drievliet in Den Haag gehad. Wat hebben we genoten
van dit attractiepark. En dan staat er nog een leuk feestje in het verschiet op dinsdag 19 juni.
De juffen vieren dan hun verjaardag en juf Ingrid nog extra haar 25 jarig jubileum als juf.
Voor dit uitje vragen we nog 2 ouders die de kinderen ’s morgens weg willen brengen en 2
ouders die ons weer ophalen.
Verder zijn alle cito toetsen weer afgerond. Alle gegevens ervan worden ingevoerd en
daarna geanalyseerd. Deze gegevens vormen de basis voor het laatste rapport van het
schooljaar.
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Groep 5/6
Zo we hebben leuke maar pittige weken achter ons. Warm weer, toetsen, sportdag,
Loevestein, schoolreis. De laatste Cito’s worden ingehaald en we zijn er bijna vanaf. Dat
betekent dat we de laatste weken van het schooljaar ingaan.
We zijn vrijdag gestart met ons project Reisbureau. De leerlingen zijn gemixt met de
leerlingen van groep 7/8 en gaan zich voorbereiden op een heuse reismarkt waar u naar
hartenlust mag komen ‘shoppen’ en kunt bedenken waar de vakantie van dit jaar naar toe zal
gaan of volgend jaar want die van dit jaar is vast al geboekt.
De kinderen moeten een folder maken met informatie over het land. Verder moeten ze een
kraampje/standje inrichten zodat je van verre al kunt zien over welk land het gaat.
Verschillende vlaggen zijn al in de maak en als ze dat leuk vinden en tijd over hebben mogen
ze aan de slag met PowerPoint en optioneel is nog iets lekkers meenemen uit het
vakantieland wat iedereen kan proeven.
Verder werken we de laatste weken natuurlijk gewoon door, komen er nog toetsen van
wereldoriëntatie en Engels en wordt er nog hard gewerkt in Snappet om de lijntjes omhoog
te krijgen. Hier en daar tijd voor wat extra uitleg en natuurlijk ook gewoon nog veel leuke
tussendoortjes.
Ik wil jullie ook namens Arjan nogmaals bedanken voor de ontzettende leuke musical, alle
kaarten en cadeautjes die we hebben gekregen. We hebben 25 mei genoten en we konden
ons geen betere dag wensen.
Voor degene die ons niet gezien hebben de eerste foto’s van de fotograaf!

Groep 7/8
Wat een geweldig leuke kampweek heeft groep 8 vorige week gehad zeg! We hebben heel
veel leuke activiteiten met elkaar gedaan. Bijvoorbeeld paintball, lasergamen, raften in de
wildwaterbaan van het zwembad, snorkelen en natuurlijk de Bonte avond. De week is
omgevlogen.
Nu nog ruim 4 weken en dan is het alweer zomervakantie. Groep 7 is nog druk met de
laatste Cito toetsen die worden afgenomen. Groep 8 werkt ook nog hard, maar is ook heel
druk met het instuderen van de afscheidsmusical. Zij hebben de uitnodigingen hiervoor al
mee naar huis gekregen.
Maandag 25 juni zijn wij uitgenodigd om op de Pietersweer naar het Bach Festival te komen
luisteren. Dit duurt van 10.00 uur tot 10.45 uur. Op deze dag moeten de kinderen dus met de
fiets komen.
Volgende week donderdag 21 juni hebben beide groepen een toets Aardrijkskunde, ze
krijgen hier donderdag 14 juni een samenvatting voor mee.
Het einde van het schooljaar is al in zicht, maar de juffen hebben nog geen verjaardag
gevierd in de klas. Aangezien beide juffen op verschillende dagen werken hebben we dit
gesplitst. Dus 2 keer een feestje!!!!
Juf Fenna viert haar verjaardag vrijdag 22 juni 's middags en juf Caroliene zal dit woensdag
11 juli doen.
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