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Agenda
Van de directie
We kunnen terugblikken op een heel geslaagde open dag. We zijn goed
bezocht door zowel nieuwe ouders als ouders waarvan het kind binnenkort gaat starten op onze school en u als ouders die hier al een poosje
‘meevaren’ op De Driemaster. Een aantal kinderen hebben nieuwe ouders rondgeleid en hen kennis laten maken met alle leerkrachten. Dit
hebben ze heel goed gedaan! Nieuwe ouders kregen zo een goed beeld
van onze school.

Vr. 3-2
Uitreiking School op
Seef label
Ma. 13-2
Adviesgesprekken gr. 8
Vr. 24-2
Alle kinderen vrij

School op Seef
Al verschillende jaren doet onze school mee aan de School op Seef lessen. In deze lessen oefenen de kinderen al fietsend of lopend de juiste keuzes in het verkeer te maken.
Omdat deze lessen zo’n succes zijn, hebben wij het School op Seeflabel aangevraagd.
Hiervoor moesten we ook met allerlei documenten kunnen aantonen, goed met de veiligheid
m.b.t. verkeer op en rond onze scholen bezig te zijn. We zijn blij iedereen te kunnen melden dat
we het ook gehaald hebben en dat we ons nu een School op Seef gecertificeerde school mogen
noemen. Vrijdag 3 februari om 10.00 uur zal wethouder Boerman ons het label uitreiken en
kunnen we dus een klein feestje vieren met de kinderen!
Voorlezen- elke dag een feest!
Voorlezen heeft een positief effect op de woordenschat, spelling en tekstbegrip, daarom doen
wij dit op school in alle groepen (bijna) dagelijks. Van 25 januari tm 4 februari 2017 zijn de nationale voorleesdagen. Een mooi moment om het voorlezen weer extra onder de aandacht te
brengen. Voorlezen begint al als uw kind een baby/peuter is en houdt niet op als uw kind zelf
kan lezen. Ook bij oudere kinderen is het fijn en goed om voor te lezen, dan mag het ook best
een boek iets boven het leesniveau zijn. We wensen iedereen veel (voor)leesplezier!
Inloggen website
Als het goed is, heeft u een mail gehad met de inloggegevens voor de website. Als u ingelogd
bent, kunt u foto’s van de activiteiten bestellen.
HVO
Vanaf donderdag 2 februari zullen de HVO lessen starten. Alfons was helaas niet beschikbaar
op de tijden dat onze lessen gepland zijn. De lessen gaan tot de zomervakantie gegeven worden door docent Christel de Graaf.
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Luizen
Gisteren ontvingen we een melding van luizen. Vanmorgen is er door de moeders gecontroleerd. We kunnen melden dat er niets gevonden is. Fijn dat het onder controle is. Het blijft echter
wel zaak om alert te zijn en te blijven.
Groep 1/2
Afgelopen maandag is Chloë van Oostrom gestart bij ons op school. Chloë heeft hiervoor al op
een school in Sliedrecht gezeten. Ze is 5 jaar en zit bij ons in groep 1. We wensen Chloë en
haar ouders een fijne tijd bij ons op school.
De maand januari loopt alweer bijna op zijn eind en dat betekent dat we as. vrijdag speelgoeddag hebben. Alle kinderen mogen iets van speelgoed van thuis mee naar school nemen. Tijdens
de speelwerktijd mogen de kinderen dan met hun eigen speelgoed spelen in de klas.
Groep 3/4
Deze week zijn we weer begonnen met het afnemen van de Cito toetsen. Met deze gegevens
kunnen we kijken of de kinderen uit onze klas op schema lopen met het landelijke gemiddelde.
Een spannende tijd dus, maar we hebben alle vertrouwen in deze super klas.
De kinderen van groep 3 hebben in kern 1 t/m 6 alle letters geleerd. In principe kunnen ze nu
alle eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. In de kernen 7 t/m 12 leren ze woorden lezen
die wat moeilijker zijn. Zo lezen ze al woorden met de sch (schip) en –ng (ring, slang) op het
eind van een woord.
Tijdens de rekenlessen staan de grotere getallen centraal. We tellen in tientallen, bijv. met eierdozen of biljetten van 10 euro. Er komen dan ook nog wat losse eieren of euro’s bij. We merken
dat veel kinderen de getallen omgedraaid opschrijven. Logisch want je zegt het ook anders. We
oefenen dit vaak op school, misschien ook een idee om dit thuis eens te doen?
In groep 4 leren we na de tafel van 2, de tafel van 4 en dan de tafel van 8. Naast het uit het
hoofd leren van de tafels, leren de kinderen ook "handigheidjes": verdubbelen / de helft / 1x
meer / 1x minder. Bijvoorbeeld: 2 x 5 =10 --verdubbelen--> 4 x 5 = 20 --1x meer--> 5 x 5 =25.
Maar ook dat de tafel van 8 het dubbele is van de tafel van 4.
Groep 5/6
Ook wij zijn gestart met de Cito. Na deel 1 van rekenen-wiskunde mochten we alweer lekker
ontspannen met professor Wil Wonder van Mad Science.
Hij begon met de vraag waar wij mensen uit bestaan. Veel kinderen weten al dat wij bestaan uit
moleculen en daarover ging dan ook de eerste opdracht. De leerlingen mochten aan de slag om
zelf een molecuul te bouwen, een over de kop molecuul (achtbaan), een water met methaan
molecuul, een molecuul van een atoombom en een mijnwerkershoedmolecuul.
Vervolgens mochten we een strookje van ongeveer 10 cm steeds door midden knippen totdat
we niet meer konden knippen. Het lukte om wel tien of meer keren het strookje door midden te
knippen, er bleef bijna niets meer over! Wil Wonder vertelde dat om het zo klein te maken als
een molecuul we het wel 31 keer door de midden moeten knippen.
Verder gingen we met 3 verschillende stofjes aan de slag: azijn, speciaal soort blauw en zuiveringszout. Wanneer je dit op een vaste manier bij elkaar gooit krijg je een chemische reactie. Het
gaat borrelen, bruisen of zelfs verkleuren.
Tot slot hebben we onze eigen kneedgum/putty gemaakt om mee te spelen. We moesten eerst
heel chill roeren en daarna op de sportstand roeren omdat het dan heel dik wordt. Helemaal aan
het einde kreeg je behoorlijk vieze handen omdat we het ook nog moesten kneden.
Met WO- LOS worden de prachtigste biotopen in het klein nagebouwd en er komen zelfs bewegende vissen in de zee! Samenwerken is soms nog best wel lastig als je het een keer niet met
elkaar eens bent. Hoe los je dat dan op? Ook dat leren we bij WO-LOS!
De toets van Engels is maandagmiddag meegegaan voor maandag 30 januari. We maken deze
weer op papier. De toets van de provincies van Nederland is goed gemaakt!
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De spreekbeurtenlijst is helemaal ingevuld en ik ben erg nieuwsgierig naar de spreekbeurten
over een paar weken. Succes met maken en oefenen.
Juf Ramona
Groep 7/8
Rust, stilte en opperste concentratie: de CITO Midden toetsen zijn in volle gang in groep 7/8!
Wat hebben de kinderen tot nu toe al hun best gedaan. Volgende week krijgen de kinderen nog
de citotoets rekenen aangeboden en dan willen we daarna deze toetsperiode afronden.
We zijn momenteel keihard aan het oefenen met redactiesommen om ons zo goed mogelijk voor
te bereiden.
Met spelling werkt groep 7 aan woorden met twee medeklinkers in het midden (vb. blokhut,
framboos), waarbij je het woord in klankgroepen moet verdelen. Groep 8 leert woorden met uitgang -iaal, -ieel, -eaal en -ueel correct spellen (vb. liniaal, ritueel).
Met LOS zijn we aan het werk met het thema ‘planten en dieren’. De kinderen hebben in groepjes onderzoeksvragen opgesteld. Eind van deze week maakt elk groepje 1 of meer kwartet-sets.
Zo maken we met onze hele klas een leuk en leerzaam kwartet met tekeningen en allerlei weetjes over planten en dieren. De kinderen zijn heel enthousiast!
In verband met CITO hebben we deze week even geen talentenworkshop. Volgende week krijgen de kinderen een schrijfworkshop aangeboden. We gaan vervolgens meedoen aan een echte schrijfwedstrijd! Voor meer informatie:
https://www.efteling.com/nl/specials/sprookjesschrijfwedstrijd
De afgelopen weken is al wat schrijfervaring opgedaan. Vandaag publiceert Het Kompas namelijk een hele krantenpagina die door kinderen uit onze klas is geschreven!
Morgen krijgen de kinderen een repetitie biologie, volgende week staat er dan een repetitie Engels op het programma.
We willen u hierbij alvast melden dat de definitieve adviesgesprekken voor groep 8 leerlingen
zullen plaatsvinden op maandag 13 februari. Dan kunt u deze datum alvast in uw agenda noteren.
Juf Caroliene en juf Marieke
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