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Agenda
Van de directie

Za 14 januari
10:00-12:00 Open dag

2017 is alweer meer dan een week geleden begonnen. Toch wil ik u alsnog via deze weg allemaal een mooi nieuw jaar toewensen, vol liefde en
gezondheid.
Met de kinderen zijn we het jaar ook gestart met verwachtingen en wensen. Onderstaand gedichtje is hierbij
leidraad geweest:

Do 19 januari
Inspectie bezoek

Omdat het nieuwe jaar pas is gestart
Mag je een wens doen in het hart
Die wens is met geld niet te koop
Het is er één vol goede hoop
Een wens voor jezelf, een ander of elkaar
Misschien komt hij wel uit dit jaar!
Het hart hangt op het bord in de gang en is al goed
gevuld door de kinderen. Heeft u wensen / verwachtingen richting ons als school, dan zouden we het
leuk vinden om deze in ons hart terug te vinden om
zodoende wellicht uw wensen uit te laten komen.
Inspectie
Iedere school kan eens in de 4 jaar een bezoek van de inspectie verwachten. De Driemaster
wordt op donderdag 19 januari bezocht door de inspectie. Hierbij worden klassen bezocht, gesprekken gevoerd met een aantal leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. De uitkomst van
dit bezoek delen we met u in het volgende Scheepsjournaal.
Open dag
Aanstaande zaterdag hebben wij een open dag van 10:00 tot 12:00 uur. Erg fijn om te zien dat
de uitnodiging op Facebook gedeeld wordt! Kent u ouders die een schoolkeuze moeten maken,
wijs hen op ons open huis.
In het vorige Scheepsjournaal heeft u al kunnen lezen over de invulling van deze ochtend.
Nogmaals nodigen we u met uw kind(eren) van harte uit om een les Engels in groep 1/2 (10:15
uur) of een leesles in groep 3 (10:45) te komen volgen en de kinderen mogen uiteraard deelnemen aan de activiteiten (cup cakes versieren, schminken, spelen met robot Beebot). Uiteraard staat de koffie, thee en limonade klaar.
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Wij hopen op een gezellige ochtend met elkaar en natuurlijk op veel nieuwe gezinnen die onze
school weten te vinden en ervaren dat wij een fijne school zijn!
Lief en leed
Deze week is meester Tim gestart met re-integreren. Een aantal momenten in de week gaat hij
groep 5b ondersteunen. Juf Ramona blijft de komende weken werkzaam in groep 5/6a.
Luizencontrole
Zoals na iedere vakantie stonden afgelopen maandag weer een aantal ouders klaar om de kinderen te controleren op luizen. Gelukkig weten we de beestjes goed buiten onze school te houden, mede door de inzet van deze ouders. Via deze weg willen wij als team hen dan ook heel
hartelijk bedanken voor hun inzet!
Groep 1/2
Wij zijn allemaal weer met frisse moed gestart in groep 1/2. Ons eerste thema in 2017 is winter.
Afgelopen zaterdag zag ons landje er even wit uit en de voorspellingen laten ons weten dat er
misschien nog meer sneeuw op komst is. Maar alle kinderen uit onze groep weten dat winter
meer is dan alleen maar witte sneeuw. We hebben een woordveld gemaakt en daar staan allerlei verschillende dingen in zoals: iglo, Eskimo, ijs, skiën, handschoenen, muts, sjaal, ijsberen,
noorderlicht, enz. Onze eerste werkjes hangen al op in de klas. We zijn gestart met het maken
van ijskristallen en hebben ook al een wintertekening gemaakt.
Juf Desirée en juf Priscilla
Groep 3/4
De kerstvakantie zit erop, een nieuw jaar is begonnen. Allereerst wensen wij iedereen een goed
2017! De Cito-toetsen komen eraan (in week 3,4,5), dus op het moment zijn we in de lessen ook
aan het wennen aan de vraagstelling van Cito. Sommige toetsen vragen net iets anders dan we
gewend zijn vanuit de methode en Snappet. Thuis kunnen de kinderen eventueel ook wat oefenen op www.redactiesommen.nl (rekenen) of www.leestrainer.nl (spelling, rekenen en technisch
lezen).
Op het eerste rapport in februari zal de Cito-score van uw kind voor technisch lezen, spelling en
rekenen vermeld worden. Ook zullen deze gegevens in een grafiek in het rapport worden meegegeven.
In groep 3 hebben we kern 6 bij het lezen afgerond. De kinderen hebben nu alle letters geleerd.
De individuele leestoetsen worden deze week afgenomen, deze horen bij de zgn. wintersignalering. In februari zullen de kinderen nogmaals individueel getoetst worden, maar dan met AVIleesteksten en de Drieminutentoets (in 1 minuut zoveel mogelijk woorden oplezen).
De kinderen in groep 4 kunnen de tafel van 1, 2, 5 en 10 opzeggen bij de juf als ze deze helemaal beheersen. Veel kinderen hebben al mooie stickers behaald op de tafelposter bij deze tafels. Fijn dat er zo goed geoefend wordt.
Bij de zaakvakken werken we de komende weken aan het thema: planten en dieren.
Juf Ellen en juf Ingrid
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Groep 5/6
Graag beginnen we met een nieuwjaarswens voor 2017. Wat fijn dat iedereen weer gezond en
wel op school was deze week. Een jaar waarin we weer hard aan het werk gaan want de Cito
midden komt eraan. Om ons goed voor te bereiden flitsen we nu elke dag met een lange lijst
woordjes 5 x 1 minuut. Verder maken we een dicteetje van 10 woorden om ook de spelling lekker op te frissen.
Daarnaast komen er ook met de andere vakken nog even ‘opfrissers’ aan of leren we nog iets
nieuws.
Groep 6 is gestart met de uitleg van de breuken, want dit is ook een onderdeel wat terug komt in
de Cito, gelukkig roept iedereen nog “dat is makkelijk” want dan kunnen we het steeds een beetje moeilijker maken.
Als introductie voor de spreekbeurten heb ik een voorbeeldspreekbeurt gehouden, die een beetje gek was omdat ik woorden was vergeten en ineens heel snel ging praten, vanaf mijn briefje
de spreekbeurt op ging lezen en hele moeilijke woorden gebruikte die ik zelf ook niet snapte.
Daarna mochten de kinderen veel tips geven die natuurlijk ook voor zichzelf heel handig zijn!
Want deze week mochten ze inschrijven om over een paar weken zelf een spreekbeurt te geven.
Volgende week gaan we ook weer van start met het werken aan onze eigen leerdoelen en dan
gaan er hopelijk weer flink wat stickers uitgedeeld worden. Die weektaakbriefjes ziet u aan het
einde van de week weer thuis zodat de kinderen vol trots kunnen vertellen dat ze hard gewerkt
hebben!
Met Los (Leren door onderzoeken en samenwerken) zijn we gestart met het nieuwe thema
planten en dieren. We hebben geleerd dat er 5 verschillende soorten biotopen zijn in Nederland
namelijk: heide, akkerland, bos, zee/duinen en weide. Met een groepje moeten de kinderen een
van deze biotopen uitkiezen en in een kijkdoos in het klein namaken met informatie over de dieren en planten die er leven. Mocht u dus nog een lege schoenendoos hebben thuis, geef deze
dan vooral mee!
Juf Ramona en juf Alie
Groep 7/8
Allereerst willen we u een heel gelukkig en mooi 2017 toewensen!
Na de kerstvakantie zijn we weer met frisse moed aan de slag gegaan. In de komende weken
gaan we ons zoveel mogelijk klaarstomen voor de Cito Midden toetsen, die zullen plaatsvinden
in week 3, 4 en 5.
Met rekenen werkt groep 7 momenteel aan het optellen en aftrekken tot 2000 met overschrijdingen van tientallen en honderdtallen (bijv. 1358 + 273). Groep 8 leert om meerdere kommagetallen bij elkaar op te tellen (bijv. 2,95 + 3,98 + 4,10). Ook wordt er geoefend met delingen van het
type 2635 : 31.
Met spelling behandelt groep 7 woorden met /zj/ als g (bijv. bagage, garage) en groep 8
woorden op –tie (bijv. politie).
Als de kinderen klaar zijn met hun dagdoelen, werken ze aan hun weektaakbriefje. Hierop staan
specifiek doelen die voor elk kind nog behaald moeten worden.
Vandaag doet een groepje kinderen uit onze klas mee aan het schooldamtoernooi. We zijn heel
benieuwd naar hun ervaringen en prestaties. Vandaag was er ook een voorlichting in onze klas
over het (mogelijk) gebruik van Snappet thuis. We willen nogmaals benadrukken dat het werken
met Snappet thuis absoluut geen verplichting is. In de toekomst willen we wel graag huiswerkopdrachten gaan geven in Snappet, maar dit is nu nog niet het geval. Het is vrijwillig: u beslist
als ouder/verzorger (uiteraard in samenspraak met uw kind).
Alle werkstukken van de kinderen zijn nagekeken en beoordeeld. Morgen krijgt uw kind het
werkstuk weer mee terug naar huis. Het tweede werkstuk moet uiterlijk woensdag 24 mei zijn
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ingeleverd. Qua onderwerp heeft groep 7 dan vrije keus, groep 8 doet het werkstuk over een
goed doel/organisatie.
Met de zaakvakken LOS beginnen we deze week aan een nieuw thema: ‘Planten en dieren’.
Hier gaan we de komende tijd mee aan de slag.
Morgen hebben de kinderen geen repetitie, in verband met de kerstvakantie. Volgende week
donderdag krijgen beide groepen een repetitie spelling, ter voorbereiding op de CITO.
Vanaf nu krijgt groep 7 voor elke dinsdagmiddag huiswerk verkeer, alvast met het oog op het
verkeersexamen.
Komende vrijdag krijgen de kinderen het tweede deel van de fotografieworkshop. Het is de bedoeling dat alle kinderen uiterlijk deze dag (liefst eerder) hun zelfgemaakte foto in kleur op A4
formaat hebben ingeleverd bij een van de juffen. Op fotopapier zou super zijn, maar dit hoeft
uiteraard niet. ’s Middags gaan we dan namelijk tijdens de talentenworkshop de foto’s klassikaal presenteren en bespreken. We willen een fotocollage gaan maken van al deze foto’s, zodat
iedereen ze kan bewonderen. De kinderen mogen zelf een onderwerp voor hun foto kiezen, mits
het geen ‘mensen’ zijn, in verband met privacy. Volgende week krijgt onze klas een leuke gastles van het Waterschap Rivierenland, waarbij er ook natuurkundige proefjes worden gedaan!
Wij mogen als klas een complete krantenpagina gaan vullen voor Het Kompas. De komende
weken gaan we hier flink mee aan de slag: op woensdag 25 januari wordt dit dan gepubliceerd.
Groeten van juf Caroliene en juf Marieke
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