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Agenda

Van de directie
Wat was het afgelopen vrijdag een leuk Driemasterfeest.
Super om te zien dat alle voorbereidingen die gedaan zijn door de
ouderraad en het team zo goed uitgepakt zijn!
Het Driemasterfeest stond dit jaar in een ander jasje doordat we
begonnen met de muziekoptredens onder leiding van muziekmeester
Remco én omdat er tijdens het hele feest lootjes verkocht werden
voor het rad van fortuin!
Via deze weg willen we alle sponsoren die dit rad van fortuin mogelijk
hebben gemaakt nogmaals bedanken! Door deze sponsoren konden
wij zonder kosten dit rad draaien en kan de gehele opbrengst
besteed worden aan de talentworkshops en muziek binnen onze
twee locaties!

Wo 4 juli
Ouderbedankochtend
Do 5 juli
De kinderen krijgen hun
rapport mee
Wo 11 juli
Afscheidsavond groep 8
Do 12 juli 15:00
Uitzwaaien leerlingen
groep 8
Vr 13 juli
Laatste schooldag
De vakantie begint om
11.45 uur. Ook voor de
groepen 5 t/m 8

Maandag zijn de kinderen wezen wennen in hun nieuwe groep en
sommigen aan hun nieuwe juffen. Dit was weer erg geslaagd! Leuk
dat ook Mike en Megan, Jenna en Abby, Jason en Sineád en Evi zijn komen kennismaken
met hun nieuwe klasgenoten en juffen. Wij wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school
toe!

Humanistisch Vormingsonderwijs

‘HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt’.
Beste ouder/verzorger,
Ruim een half jaar alweer hebben uw kinderen de lessen HVO gevolgd. En hoe!
Het thema KINDERRECHTEN had grote belangstelling voor alle groepen 5 t/m 8. Jouw
wereld als kind is lang niet altijd dezelfde als daarbuiten: in jouw woonplaats, verder in
Nederland en nog veel verder weg. We ontdekten dat het goed is om regels voor kinderen af
te spreken. Ook stonden we stil bij welk recht voor ieder persoonlijk de aandacht heeft. We
hebben hierover gesproken en bij stil gestaan. Kinderrechten: op onderzoek uit: kaarten bij
elkaar gezocht -> bescherm mij rechten, zorg voor mij rechten etc…, Groep 5/6 heeft een
film gezien over kinderarbeid ( Roy van 10 uit Peru) en voor groep 7/8 over uithuwelijken
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(een moedig verhaal over Toti in Kenia). Ook hebben we in groepjes een dialoogblad
ingevuld. Met elkaar kwamen we er prima uit.
Mijn compliment voor de leerlingen, ik ben reuze trots
op hen! Een ieder kon zich door de verschillende
vormen ( gesprek, overleggen in groepjes, toneel)
van zijn beste kant laten zien. Zij hebben zich
fantastisch ingezet!
Dank aan u als ouder/verzorger voor het vertrouwen
uw kind de HVO-lessen te volgen. Dank ook aan
directie, leerkrachten en GVO-collega: fijn om met
elkaar af te stemmen.
De vakantie staat voor de deur, geniet ervan en…….
gezond weer terug!
Hartelijke groet, Beppie Jansen. Docent Humanistisch Vormings Onderwijs .

Groep 1/2
We zijn met elkaar alweer aan de laatste paar weken van dit schooljaar begonnen. Wij
werken in de klas nog even rondom het thema zomer en vakantie. In de klas wordt ook door
de kinderen de laatste hand gelegd aan het portfolio wat ze volgende week donderdag mee
naar huis krijgen.
Aanstaande vrijdag is het alweer de laatste vrijdag van de maand juni en dan mogen de
kinderen natuurlijk allemaal wat speelgoed van thuis mee naar school nemen.
Speelgoeddag!!
Zo aan het einde van het schooljaar gaan we natuurlijk ook weer aan de slag met het
schoonmaken van onze spullen. Vanaf volgende week maandag wil ik speelgoed op de gang
op een tafeltje neer gaan zetten met de vraag of jullie allemaal wat schoon zouden willen
maken voor ons.
Juf Priscilla en juf Anna

Groep 3/4
Wat vliegt het schooljaar voorbij. Nog 2 weken en dan kunnen we genieten van een
welverdiende zomervakantie. Naast alle leuke en gezellige activiteiten van de afgelopen
weken (schoolreisje Drievliet, verjaardag juffen naar Molenwaard en Driemasterdag) wordt er
ook nog hard gewerkt. We ronden nu alle lessen van de verschillende methodes af.
Donderdag 5 juli krijgen de kinderen hun rapport (graag grote tas mee), altijd weer
spannend.
Op vrijdag 6, maandag 9, dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 juli hebben we tijden
ingepland om over het rapport te kunnen spreken. Deze lijst hangt binnenkort weer op de
deur. U bent van harte welkom!
Vrijdagochtend 13 juli mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen, zodat we met
een gezellig speel- en opruimmoment het schooljaar met de kinderen kunnen afsluiten.
En dan gaat zo’n schooljaar opeens wel heel hard…De kinderen hebben hard gewerkt,
samen veel plezier gehad, wat een heerlijke groep! (en stiekem zullen we groep 4 best wel
een beetje missen nu ze naar groep 5 gaan)
Juf Ingrid en juf Ellen.
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Groep 5/6
Nog een paar weken en dan zit dit schooljaar er alweer op. Nog even de schouders eronder
om een goede score te krijgen op ons rapport en verder tijd voor leuke dingen!
2 juli is er nog een toets van Engels. De leerstof van wereldoriëntatie behandelen we nog
in de les, maar we geven geen toetsen meer mee.
Op vrijdag 6 juli om 14.45 start onze reismarkt! De kinderen hebben hard gewerkt om een
mooie folder in elkaar te knutselen en kunnen u meer vertellen over het land wat ze gekozen
hebben. Wanneer iemand nog iets lekkers mee wil nemen uit het land van herkomst dan is
dat prima. Komt u kijken en ideeën opdoen voor de vakantie van dit of misschien wel
volgend jaar?
Verder hebben juf Anna en ik samen besloten dat we onze verjaardag niet meer vieren jaar.
Dit omdat we onze verjaardag al klein hebben gevierd toen we echt jarig waren. We zijn dit
jaar ontzettend verwend met tekeningen, af en toe cadeautjes tussendoor en juf Ramona’s
huis staat nog vol cadeautjes van de bruiloft. We zijn ontzettend dankbaar voor alles wat we
gekregen hebben. Niet alleen de tekeningen en cadeautjes, maar ook de hulp, de autoritjes,
workshops, de projecten, de fijne en belangrijke gesprekken, het harde werken, de
samenwerking, de grapjes, de uitspraken en nog veel meer maken het erg fijn en leuk om juf
van deze klas te zijn. Dankjewel daarvoor!
Natuurlijk sluiten we het schooljaar de laatste vrijdag wel af met een leuke gezellige ochtend
waarbij je een spelletje/speelgoed mee mag nemen om daarna te gaan genieten van een
welverdiende vakantie.
Groetjes van juf Anna en juf Ramona

Groep 7/8
Nog twee weken en dan zit dit schooljaar er al weer op! Nog steeds wordt er hard gewerkt
door de kinderen van groep 7/8. Wel zijn we gestopt met het maken van huiswerk (groep 8)
en het maken van de repetities op de donderdag (groep 7/8).
Alle kinderen van groep 7 hebben een uitnodiging mee naar huis gekregen voor het
rapportgesprek. De leerling mag hierbij aanwezig zijn, hoeft niet.
Hoe ziet de laatste schoolweek eruit in groep 8?
Maandagochtend generale repetitie musical, maandagmiddag musical opvoeren voor
genodigden (max 4 per kind).
Dinsdagochtend musical opvoeren voor de kinderen van groep 1-7
Woensdagochtend verjaardag vieren van juf Caroliene en naar het zwembad in Sliedrecht
(groep 7/8)
Woensdagavond afscheidsavond
Donderdagochtend mag groep 8 uitslapen tot 9.30 uur en daarna ruimen zij met elkaar de
musical spullen weer op. Donderdagmiddag is de filmmiddag voor groep 7/8 en einde van de
middag worden de groep 8 kinderen over de rode loper uitgezwaaid door de hele school.
Vrijdagochtend heeft groep 8 vrij.
Juf Caroliene en juf Fenna

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

