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Van de directie
Het nieuwe jaar zijn we gestart met goede wensen. In de gangen staan
nog tot het einde van deze week de dozen waar u uw wensen in kan
doen. Ook in de groepen is er over het nieuwe jaar gesproken. Wat zijn
onze doelen en onze verwachtingen. Ons doel is in ieder geval om uw
kind kennis te laten maken met nieuwe uitdagingen en een fijne tijd te
geven op De Driemaster.

Agenda
14 jan. 10.00 12.00 open huis
voor nieuwe leerlingen
19 jan.
Inspectiebezoek

Open huis
Zaterdagochtend staat van 10.00 – 12.00 uur de school open voor ouders
die hun schoolkeuze nog moeten bepalen. Zij zijn van harte welkom om
met hun kind te komen kijken en nadere informatie te krijgen van de leerkrachten. Wij vertellen
heel graag over onze school. Kent u ouders met jonge kinderen, dan vragen wij u ze te attenderen op ons open huis.
Lief en leed
Juf Annette kwam maandagochtend even op school om nieuwjaar te wensen. Daarna zou ze
naar de Merwedeschool gaan om weer langzaam in het onderwijs terug te keren. Op weg daar
naar toe is ze met haar fiets gevallen. Ze heeft haar gezicht bezeerd en moest naar de tandarts
om haar tanden vast te laten zetten. Daarna constateerde de arts ook nog een scheur in haar
elleboog. Dat betekent zes weken in een mitella. Een ongeluk zit dus in een klein hoekje. We
wensen haar beterschap.
Meester Tim is ook enige tijd uit de roulatie geweest. Hij komt tot de voorjaarsvakantie een aantal uren in groep 5 re-integreren.
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 en met de leerkrachten en de directie.
Groep 1b
Na een heerlijke vakantie zijn we weer lekker aan de slag gegaan. We werken over het thema
‘winter’. Het gaat over het seizoen, het weer, winterkleren, hoe kan je de vogels helpen.
De nieuwe letter is de letter ‘v’. Het gebaar dat hierbij hoort is dat je een v maakt van je wijsvinger en je middelvinger en dat je die op je keel legt zodat je je stembanden voelt trillen.
We gaan met rekenen kijken naar series, van vol naar leeg, van groot naar klein. Van belang is
daarbij dat je in de leesrichting kijkt. Dit is ook bij de rangtelwoorden het geval.
Met de vormen oefenen we vooral met de cirkel, het vierkant, de rechthoek en de driehoek.
Maar alle vormen komen aan bod, ook de kubus en de cilinder bijvoorbeeld.

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

We willen graag dat de kinderen de cijfers tot en met 6 kunnen ‘lezen’. Voor de kinderen die dit
al kunnen werken we tot de 20.
En elke week leren we 6 nieuwe woorden die we elke dag herhalen. Belangrijk is dat het lidwoord hierbij wordt gezegd. Ook bij elk thema horen woorden die we in spelvorm aanleren.
Er zijn drie nieuwe kinderen bijgekomen, Lina, Fazil en Aimy. Hartelijk welkom in onze groep.
Noah is doorgestroomd naar groep 2. Veel plezier in je nieuwe groep.
Jesse is erg ziek geweest en heeft in het ziekenhuis gelegen. Nu gaat het gelukkig beter en
komt hij iedere ochtend op school.
Voor iedereen nog de beste wensen voor dit jaar.
Juf Heleen en juf Inge.
Groep 2b
We zijn weer fris en fruitig van start gegaan na de vakantie. Natuurlijk voor jullie allemaal nog de
beste wensen!
In de klas staat het thema ‘winter’ centraal. De letter v hangt in de letterboom. Mochten jullie
leuke spullen hebben die hierbij passen, dan zien we ze graag op school. Eind januari staan de
cito toetsen op het programma.
Op vrijdagochtend wordt er altijd volop geholpen bij de spelletjes. Super fijn! We zullen deze
week een nieuwe ronde opstarten, waarbij op een speelse manier wordt geoefend met verschillende vaardigheden (rekenen, taal, motoriek etc.).
Nieuw in onze klas mogen wij verwelkomen; Noah en Tristan. Niet alleen nieuwe kinderen, maar
ook een nieuwe juf; Juf Saskia is er vanaf nu op de maandag en dinsdag. Van harte welkom
allemaal. We hopen dat jullie het naar jullie zin zullen hebben. Juf Alie is soms nog wel op
school, echter zullen wij haar missen in groep 2. Wij wensen haar natuurlijk het allerbeste.
Juf Saskia & juf Meike
Groep 3b
Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
Na een heerlijke kerstvakantie zijn we weer enthousiast aan de slag gegaan. We hebben kern 6
afgerond, de kinderen hebben nu alle letters geleerd. De individuele leestoetsen worden afgenomen, deze horen bij de zgn. wintersignalering.
Zo kunnen we bij ieder kind het leesproces goed volgen en waar nodig actie ondernemen. De
kinderen hebben aan het eind van kern 6 een letterblad mee naar huis gekregen, om thuis nog
wat te oefenen voor het letterdiploma. U heeft nu meteen een overzicht van alle geleerde letters.
Vanaf deze week krijgen de kinderen steeds een leesblad mee naar huis met de nieuwe leesleerstof. Dit blad is in de klas al geoefend, maar ook leuk om thuis eens samen te lezen. Zo bent
u ook steeds op de hoogte van de allernieuwste leesleerstof.
Tijdens de rekenlessen zijn we deze week veel oefenstof aan het herhalen om zo ons geheugen
weer op te frissen. Aan bod komen de erbij en eraf sommen, splitssommen, maar ook verhaaltjessommen.
Verder is de maand januari ook een echte “Cito-toetsmaand”. Deze toetsen worden klassikaal
afgenomen, verspreid over een aantal dagen. De gewone lessen komen dan een keer te vervallen. De resultaten van de lees-, spelling-, en reken citotoets worden daarna weergegeven op het
eerste rapport van uw kind.
Tijdens wereldoriëntatie en de creatieve vakken zijn we aan het werk over vogels, we maken
mooie sneeuwuiltjes en ontdekken we met proefjes van alles over (echte) eieren…
Juf Roelie en juf Rian
Groep 4b
Na de vakantie zijn we gestart met een nieuw meisje in de klas. Welkom in groep 4 Isis. We hopen dat je nog veel leerzame en gezellige jaren op De Driemaster zult hebben. In de komende
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woorden dictee, waarbij we terugpakken op eerder geleerde spelling categorieën. Bijvoorbeeld
woorden met ei/ij, ng/nk, sch-/schr, -aai, - ooi, -oei, -eer, -oor, -eur etc. Met rekenen zijn we aan
het oefenen met contextsommen. De kinderen leren een som te halen uit een verhaaltje. De
eerste stap is het onderstrepen van de getallen in het verhaaltje. En daarna kijken welke som ik
moet maken met de getallen. Met Engels zijn we gestart met een nieuw thema; family. Sommige
woorden wisten we al zoals; father en mother, andere woorden waren nieuw zoals; uncle en
aunt. Daarnaast hebben we ook de dagen van de week geleerd. Met LOS zijn we gestart met
het thema ´onderwater dieren´. We leren van alles over dieren die diep in de zee leven.
Juf Naomi
Groep 5b
De vakantie is weer voorbij. Na de vakantie zijn we begonnen in een opgeruimde klas. Ook de
indeling van de tafels is iets anders. De tafels staan in groepjes omdat we binnenkort gaan beginnen met taakspel. De kinderen doen het super in de groepjes en zijn weer helemaal opgeladen om aan de slag te gaan. Deze week beginnen we met een heleboel leuke dingen. Voor
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur is het project LOS in de plaats gekomen. Juf Anna heeft
zich hier in verdiept en heeft het eerste project voor ons voorbereid. We gaan aan de slag met
biotopen. Alle woorden die daar bij horen zijn nog best ingewikkeld maar we weten al een heleboel. Met rekenen zijn we bezig met klokkijken. Vooral de digitale tijd is nog een uitdaging. Thuis
veel oefenen dan komt het helemaal goed. Wij hopen op een mooi jaar samen. De wensen voor
het nieuwe jaar hebben we samen besproken en opgeschreven. U kunt ze zien hangen op de
deur.
Juf Louise
Groep 6b
Een nieuw jaar, alweer 2017. We zijn alweer gelijk druk begonnen, maar kijken ook nog even
terug op het eerste halfjaar in groep 6. We hebben doelen gesteld en leren steeds meer
verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen ontwikkeling. In plaats van direct hulp te vragen
maken we eerst gebruik van de hulpmiddelen die er al zijn en zo komen we zelf tot oplossingen.
We leren van onze foutjes en proberen deze allereerst zelf te verbeteren. Als dat niet lukt werken we samen of vragen we om extra hulp.
De breuken hebben we kort herhaald bij rekenen en tegelijkertijd gaan we nog wat de verdieping
in met de oefenstof. Bij spelling oefenen we steeds langere woorden en samenstellingen.
Begrijjpend lezen oefenen we nog hard met Nieuwsbegrip en we weten inmiddels al goed welke
strategieën we gebruiken moeten. Zaakvakken krijgen aandacht in de middaguren waarin we
zullen starten met ons LOS-project. Daarnaast zijn we weer druk met topografie van Nederland
in de weer. Volgende week starten we weer met uitdagende, nieuwe talentenworkshops!
Meester Joni
Groep 7b
En ook de kerstvakantie zit er weer op, jeetje wat gaat de tijd snel!
We zijn de week begonnen met het stellen van goede voornemens en het bespreekbaar maken
daarvan. Waar wil jij persoonlijk aan werken, wat is jouw persoonlijke doel, wat gaat al heel
goed. Ook hebben we dit klassikaal gedaan, wat gaat goed? Wat kan beter? Waar willen we
aan werken, etc.
Goede voornemens per individu hebben we uitgewerkt en stoppen we in ons persoonlijk portfolio. Doelen van de klas hangen centraal in de klas.
Aankomende periode staan we extra stil bij deze doelen en na de CITO ’s gaan we kijken of
deze doelen nog passend zijn en of we de doelen hebben behaald die we ons persoonlijk hebben gesteld.
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middels al in de vakantie gemaakt. Ook hebben we gezien dat een aantal kinderen thuis af en
toe eens wat extra oefenen in hun persoonlijke werkpakketten. Knap hoor!
Vandaag hebben we deelgenomen aan het dammen en verder staan er nog geen bijzondere
data op de agenda.
Juf Meike en Juf Berber
Groep 8b
Na een heerlijke vakantie, gaan we weer keihard aan de slag in groep 8. In de komende weken
gaan we ons verder voorbereiden op de CITO-toetsen. Met de kinderen wordt een gesprekje
gevoerd om persoonlijke doelen te stellen voor deze toetsen. Bij alle vakken zal er leerstof herhaald worden. Zo zal bij rekenen procenten, breuken, metrieke stelsel en cijferend vermenigvuldigen/delen centraal staan. Bij spelling blijven we oefenen met de werkwoordspelling en worden
veel woorden met bepaalde spellingsmoeilijkheden herhaald (bijv. woorden op –air). Bij begrijpend lezen duiken we nog veel teksten in en proberen we onze handvatten te gebruiken om de
tekst te begrijpen. In de middaguren zullen we veel gaan werken aan ons LOS-project. Thema is
planten en dieren. Kinderen hebben een eigen biotoop uitgekozen, die zij gaan uitpluizen op
flora en fauna. Naast het harde werken is er natuurlijk ook plaats voor ontspanning. Zo gaan we
de komende woensdagen (11/18/25 januari) naar het Omnia College in Gorinchem. Daar krijgen
we in de ochtenduren dramalessen. Kinderen leren middels deze dramalessen sociale vaardigheden aan. Ook gaan de talentenworkshops volgende week weer van start. Er is onder andere
een workshop Chinese bewegingskunst…..Het wordt weer een feestje!
Meester Lars
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