Scheepsjournaal Tonneband
Informatiebulletin
Openbare Basisschool De Driemaster
Meerscholendirecteur: M. de Hon
Adjunct directeur: B. Wijnbelt
Adjunct directeur: A.C. Huisman
Jaargang 13, nummer 2
13 september 2017

Van de directie

Agenda

Actief Ouderschap
Wellicht heeft u bovenstaande term al een aantal keer horen noemen.
Actief Ouderschap is een organisatie die zich inzet om de samenwerking tussen ouders en professionals in het onderwijs, opvang, zorg en
sport te versterken. Kinderen ontwikkelen zich beter als ouders en professionals goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken.
We willen er dus voor zorgen dat we samen het verschil kunnen maken
voor onze kinderen. De ontwikkeling van het kind staat centraal.

do 21 sept.
9:30-10:30 uur
Pijl en boog toernooi
groep 5/6
Ma 2 okt.
19:30-21:00 uur
Actief Ouderschap
Wensen en verwachtingen avond

Dit traject gaat van start op maandag 2 oktober as. om 19.30 uur en duurt Wo 4 okt.
Start Kinderboekentot 21.00 uur. Dit is de zo geheten ‘wensen en verwachtingen’ avond. Na
week
een inspirerende introductie over samenwerking tussen ouders en school
gaan we onder leiding van een gespreksleider van Actief Ouderschap in
gemengde groepen in gesprek met elkaar: waar zijn we tevreden over, welke wensen, verwachtingen en tips zijn er?
Het doel is dus kort samengevat:

Met elkaar in gesprek gaan over hoe we de samenwerking kunnen verbeteren.

Een officiële uitnodiging volgt. U komt toch ook!
Locatie Wielwijk
Pietersweer 32, 3371 PN H’veld-G’dam
tel: 0184-614313

Locatie Westwijk
Tonneband 22a, 3371 JG H’veld-G’dam
tel: 0184-611088
www.driemaster.nl, info@driemaster.nl

KidsmixZ
Het nieuwe schooljaar is al weer drie weken bezig, en dus draait ook de overblijf weer op volle
kracht.
De eerste twee weken was het nog een beetje rustig, kinderen gingen nog even thuis eten maar
sinds vorige week hebben we weer een gezellig groep kinderen.
Hier onder heb ik nog even geschreven hoe het werkt op de overblijf, handig voor de nieuwe
ouders maar ook voor de ouders waarvan de kinderen al even op de overblijf komen.
Hoe meld ik mijn kind aan: Door een inschrijfformulier op te halen bij de administratie van de
school, of door te downloaden op www.kidsmixz.nl. Een ingevuld formulier kan bij de administratie in geleverd worden, maar mag ook opgestuurd worden naar Kidsmixz, de Horst 7, 3362 EA
Sliedrecht.
Hoe meld ik mijn kind aan voor een dag overblijven: Als er een abonnement afgesproken is dan
wordt Uw kind op een bepaalde dag of dagen verwacht.
Blijft Uw kind een enkele keer over dan wordt er met een strippenkaart of contant gewerkt.
Het is dan WEL de bedoeling dat U Uw kind opgeeft voor de overblijf, maar komt uw kind een
keertje niet eten dan ook graag afmelden. Anders gaan wij op zoek naar uw kind.
Dit kan door te bellen/sms-sen of WhatsApp naar KidsmixZ 06 39461414 of via email
info@kidsmixz.nl
Indien mogelijk, graag 1 dag van te voren aanmelden.
Als dan blijkt dat er een bepaalde dag heel veel kinderen komen, dan kan ik een extra overblijfmoeder regelen.
Per 10/12 kinderen is er een overblijfmoeder. Kwaliteit en gezelligheid daar gaan we voor!.
Wat kost de overblijf:
Met een abonnement kost het per overblijf dag 2,25 euro. Uw kind blijft dan wekelijks 1 of
meer vaste dagen over.
Met een strippenkaart zijn de kosten 2,40 per overblijf dag . De strippenkaart is voor het
gehele gezin geldig tot Uw kind van school af gaat. Het resterende bedrag wordt dan terug gestort. ( 10 strippen kost 24,00 euro)
Heeft U maar 1malig overblijf nodig, dat is ook geen enkel probleem. Deze vorm van
overblijven heeft een prijs van 2,50 euro en mag contant meegegeven worden.
Wat moet uw kind meenemen naar de overblijf: Brood en beker of pakje drinken. Geen snoep.
Wel fruit.
Wat in het brooddoosje zit stimuleren wij om op te eten. Is er brood over dan gaat dat mee naar
huis.
Moet ik het ook nog aan de juf doorgeven: Zeker bij de kleuters raden wij aan het ook even aan
de juf door te geven, zodat zij ook weet dat Uw kind tussen de middag op school eet.
In januari en in mei 2018 gaan we weer knutselen op de overblijf. Samen met Anita van Workshop 4 kids ( Creatief Centrum Sliedrecht) ga ik weer workshops geven. Hou de nieuwsbrief in
de gaten.
Met vriendelijke groet
Ingrid de Groot-Kraaijeveld
KidsmixZ
06 39461414

Locatie Wielwijk
Pietersweer 32, 3371 PN H’veld-G’dam
tel: 0184-614313

Locatie Westwijk
Tonneband 22a, 3371 JG H’veld-G’dam
tel: 0184-611088
www.driemaster.nl, info@driemaster.nl

Groep 1/2
Wat fijn dat we de afgelopen dagen bijna alle ouders weer hebben mogen spreken. Wij vinden
het belangrijk om zo aan de start van het schooljaar even met elkaar om tafel te zitten.
Inmiddels zijn we in de groep gestart met ons tweede thema: gezondheid. Onze huishoek is
omgetoverd tot dokterspraktijk/ziekenhuis en de kinderen spelen daar al met heel veel plezier in.
Ook de werkjes staan in het zelfde thema. We knutselen groente en fruit, omdat dat natuurlijk zo
gezond is, kijken in het groeiboekje van Raai, gaan nog iets van botjes tekenen enz.
Juf Priscilla en Juf Anna
Groep 3/4
We kijken terug op fijne, openhartige oudervertelgesprekken, bedankt daarvoor! Het voortgangsgesprek staat gepland in november, maar u kunt altijd bij ons binnenlopen om iets door te
geven of te vragen.
De afgelopen weken hebben we tijd besteed aan een fijne gezellige sfeer in onze groep, waarin
plaats is voor ieder kind en iedereen erbij hoort. We denken na hoe we het samen fijn en gezellig in de klas kunnen houden. En we maken hier ook afspraken over, zodat het voor iedereen
duidelijk is hoe we met elkaar om willen (blijven) gaan. We zitten alweer bijna 4 weken op
school en wat zijn de kinderen in groep 3 en 4 enthousiast en leergierig. Het ritme en structuur
zit er al aardig in en de kinderen zijn inmiddels goed gewend.
Groep 3 heeft kern start van lezen al afgerond. Hierin leerden de kinderen de i, k, m, s. Vorige
week zijn we gestart met kern 1. De letters die ze nu leren zijn de p, aa, r, e, v. Er zijn ook al
veel cijfers (1,2,3,4) en letters (i, k, m, s, p, aa, r) geschreven. Vorige week hebben de kinderen
de eerste toets van rekenen gehad. Na de toets hebben we bekeken wat de kinderen nog nodig
hadden en zijn aan de slag gegaan met herhaling of verdieping. Deze week zijn we alweer gestart met blok 2 van rekenen. Hierin staan het tellen en de volgorde van de getallen t/m 20 centraal en het splitsen van de getallen 3, 4, 5, 6 en 8.
Groep 4 is al aardig gewend aan het werken met Snappet voor de vakken rekenen, spelling en
taal. De eerste 4 weken is de leerstof voornamelijk een herhaling van de laatste leerstof van
groep 3. Voor het lezen gebruiken we in groep 4 nog steeds de methode Estafette met werkschrift, leesboek en ringboekje met wisselrijtjes. We oefenen bij het lezen woorden met 2 of 3
lettergrepen met gerichte oefeningen zoals de i die klinkt als ie (iglo – liter), woorden met be-,
ver-, ge- en me- waarbij de e klinkt als u. Ook is groep 4 verder gegaan met het schrijven van
hoofdletters. We hebben de hoofdletters A, B, C, D, E, F, G en H al geleerd!
Bij het vak wereldoriëntatie is voor zowel groep 3 als groep 4 ‘Beestenboel’ het thema. Tijdens
het werken met de bijbehorende methode De Zaken hebben we gewerkt over dag- en nachtdieren, dieren die wel/niet uit een ei komen, dieren met hun jongen, en de
huid/vacht/schubben/veren van dieren. We hebben hierbij het lied ‘Piet de baas van de dierenwinkel’ geleerd. Tijdens de tekenles hebben we een poes met mooie vacht getekend….met het
kleurpotlood kan je de vacht ook echt tekenen door hele kleine streepjes te zetten. Dit thema
sluit ook helemaal aan bij het thema van kern 1 van het lezen van groep 3.
Juf Ellen en juf Ingrid
Groep 5/6
Weer een paar schoolweken om, wat vliegt de tijd toch. Veel gesprekjes en spelletjes gaan nog
steeds over hoe gaan we om met elkaar en welke afspraken maken we met elkaar om ervoor te
zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft.
Met rekenen in groep zes bezig geweest met moeilijke sommen als 254 + 187=, voor sommigen
nog best lastig maar met gebruik van de getallenlijn en dan eerst de 100tallen, dan de 10tallen
en dan de losse of de eenheden gaat het steeds beter.
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Ook de tafels komen zowel in groep vijf als zes weer aan bod en die zijn toch wel wat weggezakt, dus roep eens tijdens het eten wat tafels om ze weer een beetje te automatiseren of hang
de tafels op de wc (dit schijnt goed te werken). Dit is wel erg belangrijk voor de komende doelen
als delen en het vermenigvuldigen van grotere getallen.
Op 21 september hebben de kinderen een topo toets. Hier moeten ze de provincies en de
hoofdsteden van de provincies leren. Let op Zeeland dus niet! Ik ga ook letten op hoe de plaatsen worden geschreven dus oefen ook met het schrijven van de plaatsen!
Op 21 september zijn we ook uitgenodigd om te komen boogschieten in sporthal de W ielewaal.
Graag ga ik hiernaartoe met de auto, kunt u of weet u iemand (een opa of oma) die mee kan en
wil rijden dan hoor ik het graag! Het toernooi is van 9.30 tot 10.30. Een mailtje, briefje of berichtje op klasbord is fijn!
Groep 7/8
Wij willen de ouders bedanken voor de verhelderende oudervertelgesprekken. Wij hechten er
veel waarde aan dat er regelmatig contact is tussen ouders en leerkrachten. Wanneer er vragen
of mededelingen zijn kunt u altijd binnen lopen!
In de groep zijn wij bezig geweest met het bevorderen van de sfeer. Denk hierbij aan het spelenderwijs omgaan met elkaar, respect en waardering hebben voor een ander en afstemmen
van regels met elkaar en het aanhouden van deze regels. Dit zat al wel goed bij de groep, maar
hier direct weer op inzetten, zorgt ervoor dat de combigroep niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk 1 groep wordt.
De afgelopen weken hebben wij verschillende activiteiten ondernomen buiten de klas om. Omdat het Nationale Monumentendag was op vrijdag, waren wij als groep 7/8 uitgenodigd om een
bezoek te brengen aan museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. Dit is een authentieke, deftige boerenwoning waarin de geschiedenis weer tot leven komt op dat moment.
Het toont de historie van het leven van streekbewoners in de Alblasserwaard. De leerlingen
hebben in het museum een rondleiding gevolgd door met een opdrachtenblad samen kennis te
nemen van wat er in het museum tentoon is gesteld. Er werd erg enthousiast gewerkt aan de
opdrachten en het was een erg leerzame ervaring.
Vandaag hebben we een gastles EHBO mogen krijgen bij ons in de klas. De gastles werd aangeboden door het Rode Kruis. De intentie hierbij is dat de leerlingen zich bewuster worden van
het feit dat een (nood)situatie directe handeling vereist.
Juf Caroliene, Juf Marieke en Meester Luuk
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