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Agenda
Van de directie
Schoolfruit en Beesmoothie
Woensdag 14 november starten we weer met het schoolfruit. Dit
betekent dat gedurende de komende 20 weken uw kind(eren) 3x in
de week, op woensdag, donderdag en vrijdag fruit van school krijgt.
Zie voor meer informatie de meegestuurde bijlage.
Daarnaast willen wij graag een proef gaan draaien met Beesmoothie.
Vanaf 3 december tot aan de kerstvakantie kunt u als ouder voor uw
kind een verse, gezonde smoothie bestellen voor uw kind(eren), die
dan op school geleverd wordt. Zie http://junior.beesmoothie.nl/ voor
de keuzemogelijkheden. Dit bedrijf werkt met duurzame producten
zonder toevoegingen of melkproducten. U krijgt voor die tijd nog een
folder van ons mee naar huis. Bestellingen kunnen online gedaan
worden.

9 november
De groepen 5 t/m 8
trekken lootjes voor de
surprises
14 november
Start Schoolfruit
Week 47
Voortgangsgesprekken
Groepen 1 t/m 7
4 december
Sintviering opa en oma
5 december
Sintviering op school

Inschrijvingen
Wordt uw kind nog dit schooljaar (2018-2019) of volgend schooljaar (2019-2020) 4 jaar? Dan
kunt u met de volgende link een inschrijfformulier downloaden.
http://www.driemaster.nl/images/inschrijfformulier2015.pdf
Het klinkt soms nog ver weg voor u als ouder, maar het is voor ons prettig, omdat wij een
schooljaar vooruit moeten denken bij groei. Op school zijn deze formulieren ook verkrijgbaar.
Voortgangsgesprekken
Vorige week heeft u via uw dochter/zoon het inschrijfformulier voor de voortgangsgesprekken
meegekregen. Begin volgende week kunt u de uitnodiging met datum en tijd verwachten.
Overblijf KidsmixZ
Wij zijn op zoek……
In ons gezellige team gaat er een plaatsje vrijkomen op de dinsdag. Wij zijn op zoek naar een
moeder, vader, opa of oma die samen met de kinderen en de collega’s klaar wil staan om met
de kinderen gezellig een boterham te eten. Eerst een keer meelopen? Bel naar Ingrid 06
39461414
Even ter herinnering:
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Als uw kind voor het eerst op de overblijf van KidsmixZ komt, moet u als
ouder(s)/verzorger(s) een aanmeldingsformulier moeten invullen. Dit formulier is te
downloaden via www.kidsmixz.nl of bellen naar 06 39461414.
Het aanmeldingsformulier kan digitaal worden doorgestuurd naar info@kidsmixz.nl of
worden ingeleverd bij Corina.
Het dagelijks aanmelden voor het overblijven kan per e-mail (info@kidsmixZ.nl),
telefonisch (06 39461414).
Dit is alleen voor kinderen die met een strippenkaart of incidenteel overblijven. Kinderen
met een abonnement worden op de abonnements dag/dagen verwacht. Bij ziekte of
afwezigheid graag afmelden per 06 39461414. Anders gaan wij zoeken naar uw kind.
De kinderen komen zich om 11.45 uur eerst melden bij de overblijfkracht zodat wij
kunnen kijken of iedereen aanwezig is.
Op vrijdag hebben we tosti-dag, dat wil zeggen dat u uw kind een tosti mag meegeven
en wij bakken deze tosti dan af. Maar op deze dag mag uw kind ook Noodles of Cup-aSoup meenemen, even iets warms nu de herfst er weer aankomt.
Op de overblijf hebben we geen mobiele telefoon, deze kan in de tas blijven. We spelen
en praten met elkaar, dat vinden wij veel gezelliger!

Met vriendelijke groet,
Ingrid de Groot-Kraaijeveld
KidsmixZ

Vormingsonderwijs

NIEUWS Humanistisch Vormings Onderwijs
‘HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt’.
De herfstvakantie zit erop, heerlijk die onderbreking voor de leerlingen, voor u als ouders en
leerkrachten. Prettig om terug te blikken op de periode daarvoor. Wat een enthousiasme weer
bij de leerlingen, geweldig!
Groep 5: Voor hen een nieuw vak en voor mij nieuwe leerlingen. Snel de namen leren, dat is
voor iedereen fijn. Kennismaken, vertellen, vragen stellen en de nieuwe HVO-mappen laten
zien. Een belangrijk beginproces. Met elkaar geleerd dat:
- Humanistisch menselijk betekent, de lessen hebben te maken met onszelf en mensen om ons
heen. - Vorming: heeft ook te maken met jezelf -> wat je doet, vindt, bent en nog wordt. Je wordt
gevormd (je verandert steeds een beetje) door wat je meemaakt, door de mensen die je
ontmoet, de boeken die je leest, de tv-programma’s waar je naar kijkt etc. Kortom alle
ervaringen bij elkaar maken wie je bent. Dat gaat je hele leven zo door. Je verandert steeds een
beetje in wat je denkt, wilt en voelt.- Onderwijs: dat is leren van verschillende vakken: rekenen,
lezen, muziek maken, noem maar op. HVO is ook een vak. Het leuke is dat je van de letters
HVO een poppetje kunt maken en je zo kunt onthouden dat humanistisch ‘menselijk’ betekent.
Vraag uw kind maar eens het poppetje te tekenen! Petje af voor deze leerlingen. Filosoferen
(=hardop nadenken, luisteren naar elkaar en veel vragen stellen) kunnen zij als de beste. Over
Vriendschap bijvoorbeeld. Dit in het kader van de Kinderboekenweek. Vriendschap is voor alle
groepen een onderwerp waar zij raad goed mee wisten.
Er staan een aantal thema’s op de plank dit jaar. We zijn gestart met ‘Bij mij thuis’. Een
woordspin maakt duidelijk waar ieder dan aan denkt en aangeeft welke inhoud we aan de
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lessen gaan geven. Mooi om te zien hoe serieus en met verantwoordelijkheidsgevoel er mooie
lessen uit voort kwamen. Lesvormen die we gebruikt hebben: o.a. stellingenspel (eens, oneens
of tussenin en waarom?), in groepjes discussiëren, lezen over verschillende
gezinssamenstellingen -> hoe zou jij dat vinden?-> inleven. Conclusie die we trokken was dat er
overeenkomsten en verschillen zijn, dat er wensen, tegenvallers, blij zijn met, en grote
tevredenheid is. Vaak de kleine gewone dingen. Een sfeer van vertrouwen en oprechte
belangstelling bracht leerlingen meer bij elkaar. Alom respect! We sloten met succes af met
DIALOOG voeren in kleine groepjes: delen, dromen en doen.

Helaas is u via de school inmiddels bekend dat ik voor nog onbekende tijd geen HVO-lessen
kan verzorgen. Dit omdat ik zorgverlof opneem nu mijn man ziek is. We hebben vertrouwen in
een goede afloop en dan kom ik natuurlijk gauw weer terug. Want de leerlingen mis ik nu al!
Voor u en de leerlingen heel veel groeten.
Met dank aan directie en team van obs De Driemaster en natuurlijk ook mijn collega’s van IGO
en GVO Ayten en Hilda!
Hartelijke groet, Beppie Jansen, docent Humanistisch Vormings Onderwijs.
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