Scheepsjournaal Wielwijk
Informatiebulletin
Openbare Basisschool De Driemaster
Meerscholendirecteur: M. de Hon
Adjunct directeur: B. Wijnbelt-Klijn
Adjunct directeur: G. van der Hel
Jaargang 14, nummer 1
04-09-2018

Agenda
Van de directie
We hopen dat alle kinderen een fijne start hebben gehad in
hun nieuwe klas en bij hun (nieuwe) juf en/of meester.
Als het goed is heeft u van de groepsleerkracht een
uitnodiging gekregen voor het klasbord van de groep. Hierop
vindt u alle informatie van de groep en kunt u een kijkje in de
klas nemen. Nog niet aangemeld? Doe dit dan snel!
De stukjes vanuit de groep geschreven door de leerkracht in
het Scheepsjournaal zullen vanaf dit schooljaar vervallen. Dit
om ervoor te zorgen informatie uit de groep via één middel
naar u te communiceren. Het scheepsjournaal zal nog
steeds iedere twee weken verschijnen met daarin enkel
algemene informatie voor alle ouders.

Donderdag 6 september:
Informatievond groep 1, 3 ,5/7 & 8
Vrijdag 7 september:
Groep 7 en 8 op de fiets naar de
Koperen Knop.
Dinsdag 11 september:
Fotograaf op school!
Woensdag 12 september:
Onderwijsstaking, alle kinderen
zijn vrij.
Donderdag 18 september:
Studiedag voor de kleuterjuffen.
Groep 1 en 2 zijn vrij

Schoolfotograaf
Berichtje van onze fotograaf:

Oudervertelgesprekken:
17-18-19 juni

Beste ouders/verzorgers,
Op 11 september 2018 komt de schoolfotograaf bij
uw kind op school langs voor een fotoreportage.
De school heeft de keuze gemaakt om met de
schoolfoto’s te verhuizen van de maand Mei naar de
maand September. Hierdoor komt het dat er nu in
2018 voor de tweede keer wordt gefotografeerd.
Om niet weer hetzelfde te fotograferen als afgelopen
mei hebben wij van Foto de Leng iets anders bedacht.
Foto in de box Er is een grote witte box gemaakt van
120x120cm en daarin gaan wij uw kind fotograferen.
De box is vierkant dus de foto’s worden ook vierkant
geleverd!
Het is misschien leuk als u uw kind hier wat kleding
betreft op aanpast.
Bestelperiode loopt (zonder verzendkosten) tot vrijdag 28 september. Levering woensdag 3 oktober.
Uiteraard kunt u hierna ook gewoon bestellen maar dan komen er verzendkosten bij.
Met vriendelijke groet,
Foto de Leng
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Wilt u een foto laten maken met een broer(tje)/zus(je) die (nog) niet op school zit(ten), dan is dat
mogelijk tussen 11.45 uur en 13.00 uur. U kunt zich melden in de centrale hal van de school.
We beginnen de dag altijd bij de onderbouw om per groep naar boven te werken. ’s Middags
zullen ook de broertjes/zusjes foto’s van alle kinderen die op school zitten gemaakt worden.
Oudervertelgesprekken
In week 38 nodigen we u graag weer uit voor de oudervertelgesprekken. Deze gesprekken
voeren we graag ieder jaar om kennis te maken met de ouders, gezamenlijk voor uit te blikken
en de puntjes op de i te zetten. Graag voeren we deze gesprekken zonder dat de kinderen
hierbij aanwezig zijn om vrijuit te kunnen praten met elkaar.
U krijgt morgen via uw zoon/dochter een briefje mee naar huis met daarop de uitnodiging. Graag
zien we dit briefje ingevuld weer voor het dinsdag 5 september terug zodat wij een indeling
kunnen maken en u eind volgende week te kunnen laten weten wanneer u ingepland bent.
U kunt zich inschrijven voor dinsdagavond 18 juni vanaf 17.00 uur en voor de
woensdagmiddag 19 juni vanaf 13.00 uur.
De groepen 1 en 2 nodigen u graag uit op maandagmiddag en avond 17 juni omdat zij
dinsdag een congres bijwonen.

Vormingslessen
De HVO en GVO lessen zijn inmiddels weer van start gegaan. Wij hopen binnenkort ook de
Islamitisch vormingslessen te kunnen laten starten.
Hulp gezocht
Luizencontrole
Zelfs Koningin Maxima steekt de handen uit de mouwen op de
school van haar dochters. Ze is overblijfmoeder en, ook heel
belangrijk, luizenmoeder. Bij ons op school zijn we op zoek naar
wat extra handen bij het ‘luizen pluizen’. Steekt u graag (letterlijk)
de handen uit de mouwen? Dan zijn we op zoek naar u! Stuur
een berichtje of loop even binnen meike.schalk@stichtingovo.nl.

School op Seef
In het voorjaar zullen de School
op Seef (verkeers)lessen weer
van start gaan. Samen met u
willen we de kinderen leren hoe ze zich veilig en onbezorgd in
het verkeer kunnen bewegen.
Lijkt het u leuk om te komen helpen met de fiets en
wandellessen, dan kunt u mailen naar
meike.schalk@stichtingovo.nl.
We zien de reacties graag tegemoet.
Nog één keer genieten van het optreden van uw kind!
Afsluitend willen we graag nog de volgende link met jullie delen. Hier kunt u nog één keer
genieten van de optredens van uw kinderen op het Driemasterfeest eind vorig schooljaar.
De link stuurt u door naar een afgesloten Youtube pagina die alleen met de link bereikbaar is.
Heel veel kijkplezier!
https://www.youtube.com/watch?v=24CP6Qz11GQ&feature=youtu.be
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