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Agenda

Van de directie
School op Seef
Op vrijdag 3 februari heeft wethouder Boerman ons het
School op Seef label uitgereikt.
We hebben het maximaal aantal punten behaald en dus hadden we een 10!!!
Natuurlijk kunnen we deze lessen alleen geven met de hulp
van onze verkeersouders, zij
werden bedankt met een klein
presentje. Ook de kinderen kregen allemaal een sleutelhanger of een pen van School op Seef.
Bruiloft juf Louise
Donderdag 16 februari trouwt juf Louise. Vrijdagochtend komt zij om
11.00 uur even in haar trouwjurk op school om de kinderen te trakteren.
Op de dagen dat juf Louise vrij is, staat juf Anna voor de klas.

Ma 13, di. 14 en
wo. 15 februari
Adviesgesprekken
groep 8
Wo 22 februari
rapport mee
Voorjaars vak.
Vrij. 24 feb. t/m
maandag 6 maart
Maandag 6 maart
OVO dag personeel. Kinderen zijn
vrij
Wo 8 en do. 9 mrt
VoortgangsGesprekken gr. 1
t/m 7

Juf Louise is invaljuf voor juf Annette. Juf Annette is momenteel aan het
re-integreren op een andere basisschool. Wanneer zij terugkomt bij ons
op school is nu nog niet bekend. Tot de voorjaarsvakantie blijft de situatie
zoals hij nu is. Zodra we weten dat er iets verandert, brengen we u op de hoogte.
Meester Tim blijft tot de voorjaarsvakantie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend
de kinderen ondersteunen.

Groep 1b
We zijn gestart met het thema ‘bouwen’. Als u spullen heeft die met bouwen te maken hebben
mag uw kind die meenemen.
In de klas staan allemaal boeken over bouwen. We hebben een paar grote dozen waar we mee
kunnen bouwen. In de schrijfles maken we bakstenen. We bouwen met kleine blokjes een maquette van een dorpje.
Met lego maken we een hoge toren. We bekijken filmpjes vanaf het heien tot aan het dak. We
leren nieuwe woorden en gereedschappen kennen.
Met rekenen werken we over lengte en breedte en dit doen we door kranten te vouwen.
En we leren leuke liedjes over een klusjesman, een vader die timmerman is en het liedje ‘in Holland staat een huis’.
De Citotoetsen zijn gemaakt. Op de gespreksavonden gaan we de uitslagen met u bekijken.
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Verder wil ik u vragen of ik Inge) bij u op huisbezoek mag komen als dat nog niet is gebeurd.
De dagen waarop dit kan zijn de dinsdag en de woensdag. Er komt een nieuwe lijst met data.
Die vindt u in de klas op het whiteboard.
Juf Heleen en juf Inge
Groep 2b
In de klas zijn we bezig met het thema ‘vervoer’. In de letterboom hangt de letter ‘t’. We hebben
gekeken welke woorden hierbij passen en we hebben er een woordweb bij gemaakt: tas, trui,
tand, tien, twintig, trein etc. De poppenhoek is omgetoverd in een station, waar de kinderen met
de bus of trein kunnen reizen. Natuurlijk moet je dan wel eerst een kaartje kopen.
We knutselen o.a. verkeersborden, een straat, leren liedjes over een politieagentje en werken in
ons eigen verkeersboekje.
De toetsen zitten er op en wat hebben ze het goed gedaan. Ik ga ze bekijken, zodat we binnenkort het rapport mee kunnen geven en elkaar zien bij de rapportgesprekken.
Mocht er nog niemand bij u op huisbezoek zijn geweest, dan kom ik graag langs. Het lijstje
hangt op de deur.
Wat leuk dat ik nu de hele week in groep 2 mag werken. Ik heb er zin in!
Juf Meike
Groep 3b
Na een periode van toetsen zijn we nu weer bezig met de ‘gewone lessen’. Kern 8 heeft het onderwerp “Op het podium”. Koning Krullenbol is jarig en wil wel eens een ander verjaardagsfeestje. Hij gaat goochelen, dansen enz. maar zonder succes… gelukkig krijgt hij hulp van de koningin en onderdanen. Het loopt gelukkig weer goed af!
In deze kern leert uw kind de woorden bank (nk) en licht (cht). Iedere dag flitsen we alle letters,
natuurlijk verdienen we allemaal ons letterdiploma!
Woorden met twee medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan (bijvoorbeeld 'kast') komen uitgebreid aan bod.
Daarnaast oefent uw kind met samenstellingen: voet + bal = voetbal, school + tas = schooltas
enz. Ook leert uw kind woorden met een open klinker achteraan lezen, bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en
'nu'.
Bij de rekenles werken we met de getallenlijn tot 100. We maken sprongen van 2, van 5, van 10.
Ook gebruiken we het rekenrek en leren om de getallen zo handig mogelijk op te zetten. We
zien op het rekenrek hoeveel we aan moeten vullen om bijv. van 11 naar 20 te gaan.
Woensdag 8 maart 2017 gaan we naar de Koperen Knop om een stukje geschiedenis in werkelijkheid te zien. Om er te komen zijn er auto’s nodig. Als u ons wilt helpen (en een inzittendenverzekering heeft) en die ochtend een groepje kinderen wilt begeleiden, kunt u zich melden bij
ons. We hopen op een leuke en leerzame ochtend!
Juf Rian en juf Roelie
Groep 4b
Na een drukke periode van toetsen, zitten we nu weer in het ‘gewone’ ritme. Met rekenen zijn
we vooral bezig geweest met het klokkijken, optellen- en aftrekken tot 100 en de tafels. Geregeld doen we even een tempo-les met tafelsommen. Tot nu toe is dat alleen nog met de tafels 1,
2, 5 en 10 geweest. De kinderen moeten dan proberen om binnen een bepaalde tijd de sommen
te maken. Verder hebben we uitgebreid de vijf- en tienminutenstanden met het klokkijken behandeld. Tijdens als; vijf over 4 en 10 voor half 6 moet geen probleem meer zijn voor de kinderen. Voor de Cito toetsen hebben we heel veel geoefend met sommen als: 43 + 4, waarbij de
kinderen geleerd hebben om de hulpsom 3+4 te gebruiken. Deze week zijn de sommen een
beetje moeilijker geworden en moeten we er ook een tienvoud bij optellen. Bijvoorbeeld: 73 +12.
Bij het uitrekenen van deze som gebruiken we de getallenlijn. Eerst een grote sprong van 10
dan nog 2 kleine sprongen van 1.
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

Met taal hebben we het gehad over pictogrammen. Een pictogram is een simpel plaatje dat iets
vertelt. Waar kom je nou pictogrammen tegen en wat betekenen ze eigenlijk? De kinderen weten er nu alles van.
In groep 4 vinden we het heel belangrijk dat iedereen er bij hoort, zichzelf kan zijn en dat iedereen met plezier naar school komt. En een complimentje op zijn tijd hoort daarbij. We hebben
voor elkaar een ‘complimentenketting’ gemaakt. Uit een grote pot hebben alle kinderen een
naam getrokken en voor degene die op het kaartje stond, hebben ze een complimentenketting
gemaakt. Dit was leuk om te geven en om te krijgen.
Juf Naomi
Groep 5b
De Cito-toetsen zitten er weer op. We hebben hard gewerkt en goed ons best gedaan. Nu weer
over naar de gewone lesstof. Met taal zijn we begonnen aan het thema gevoelens. De woorden
lichaamstaal, lichaamshouding en gezichtsuitdrukking staan hierbij centraal. We hebben het
gehad over het herkennen van gevoelens en het inspelen daarop. Wat doen we als iemand
boos is of verdrietig en hoe kun je dat zien. Met rekenen zijn we bezig met de deelsommen en
met verhoudingstabellen. Afgelopen week hebben we daar al een stukje toets bij gemaakt. Heel
erg moelijk maar de komende periode gaan we aan het werk om dit te leren begrijpen.
U kunt de komende tijd dan ook regelmatig huiswerk verwachten voor rekenen. Als de kinderen
huiswerk hebben komt de inleverdatum of het toetsmoment op de maandkalender op de deur te
staan en vindt u een bericht op klasbord. Met LOS zijn we begonnen met een nieuw thema. De
kinderen werken over de tijd van monniken en ridders. Een heel divers onderwerp waar veel
leuke informatie over tevinden is. Er komen van thuis vaak leuke plaatjes of boeken mee.De
komende twee weken zal ik minder op school zijn omdat ik ga trouwen. Een aantal van deze
dagen zal juf Anna voor de klas staan. Daarna wordt het gewoon weer als vanouds.
Juf Louise
Groep 6b
Ook in groep 6 zijn de laatste Cito-toetsen afgerond. Begrijpend en technisch lezen, rekenen,
spelling en ook woordenschat zijn allemaal getoetst. Wat heeft iedereen zijn best gedaan! We
pakken de draad weer op binnen Snappet en de overige vakken waaraan we dagelijks werken.
Het woord cito zorgde soms voor wat (gezonde) spanning, maar misschien (en gelukkig maar)
maakten de meeste kinderen zich in de klas vooral druk om de afronding van thema 1 binnen
LOS (Leren Onderzoeken en Samenwerken). Ook deze presentaties zijn op het moment van
schrijven achter de rug en wat kunnen we ontzettend trots zijn op onze resultaten. De posters
hangen op in de klas, kom gerust eens kijken naar de mooie projecten! We starten alweer snel
met thema 2 en gaan dus aan de slag met een ander onderwerp: Tijd van monniken en ridders!
Bij het rekenen hebben we geleerd hoe we cijferend de minsommen op kunnen lossen en dat
oefenen we natuurlijk nog even verder. Bij taal kwam een stukje werkwoordspelling aan bod (rijd
jij, jij rijdt) en bij spelling hebben we de ’s geoefend (auto’s, paraplu’s). Bij Nieuwsbegrip maken
we als groep enorme stappen door steeds beter de hoofd-en bijzaken van elkaar te kunnen onderscheiden, zodat het samenvatten van een tekst steeds een stukje gemakkelijk gaat.
Tot slot nieuws over de talentenrondes: de laatste ronde binnen het huidige circuit staat alweer
gepland. Het dammen, de Chinese bewegingskunst en het zingen in canon waren een groot
succes. Volgende week aan de slag met de Bee-Bots!
Meester Joni
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Groep 7b
Alle CITO’s zitten er nu echt op. Een enkeling moet nog iets inhalen omdat er veel kinderen
thuis waren door de griep.
Een aantal weken geleden hebben we met de kinderen bekeken wat ons doel per CITO was,
om als groep te scoren. We hebben een doel opgesteld voor Spelling, DMT, Leestempo. Begrijpend lezen en Rekenen. Voor elk behaald doel hebben we een beloning verzonnen.1 doel behaald was een extra kwartiertje buiten spelen, 2 doelen behaald het trakteren van chips, etc.
4 van de 5 doelen heeft de juf al geanalyseerd en die hebben we allemaal behaald !!!
De juffen maar ook de kids zijn hier heeeeeel trots op!!
We zijn inmiddels aan het volgende LOS thema begonnen. Het LOS thema van januari was het
maken van een prentenboek over de biotoop. Deze zijn bijna allemaal voorgelezen in groep 2.
Dit thema gaan we het hebben over ontdekkers en hervormers. Meer hierover in het volgende
scheepjournaal.
Groeten juf Martine en juf Berber
Stukje van juf Meike
Vorig schooljaar ben ik begonnen in groep 6. Inmiddels is deze groep, groep 7 geworden. Naast
het harde werken in de klas, was er ook ruimte voor andere dingen. Samen hebben we de
Kerstmusical mogen opvoeren. We zijn zelfs met z’n allen naar de Efteling geweest. Momenten
die ik zeker niet zal vergeten. Bedankt allemaal voor de leuke tijd! Ik wens Martine veel werkplezier. Ik zal de groep missen, maar natuurlijk zien we elkaar nog gewoon op school.
Groetjes juf Meike
Juf Martine stelt zich voor:
Mijn naam is Martine Hokken. Sinds deze week ben ik werkzaam op de Driemaster als leerkracht voor groep 7 op maandag en dinsdag. Samen met mijn man, dochter en onze twee honden woon ik in Gorinchem. Ik ben al jaren werkzaam in het onderwijs. Ik heb op verschillende
basisscholen gewerkt in deze regio. Daarnaast ben ik eigenaar van een sportschool waar ik
mensen begeleid naar een gezondere levensstijl. Ik heb erg veel zin om samen met groep 7 dit
schooljaar af te maken.
Met sportieve groet, Martine Hokken
Groep 8b
We raken weer in het gewone ritme nu alle CITO-toetsen weer achter de rug zijn. Met de kinderen zijn de resultaten reeds besproken. U zult hier volgende week over geïnformeerd worden
tijdens de adviesgesprekken. De komende weken wordt er verder gewerkt aan de zelfstandigheid van uw kind. Kinderen gaan steeds meer zelf bepalen of zij bij de lesstof uitleg nodig hebben. Natuurlijk houd ik altijd een oogje in het zeil! Met rekenen gaan we vooral nog even in op
het onderdeel procenten. Hier is door de groep nog winst te behalen. Met spelling blijft de werkwoordspelling centraal staan. Ook hier is nog ruimte voor verbetering in de groep. Met LOS staat
de eerste presentatie gepland. Kinderen gaan vertellen over hun biotoop en over een specifiek
dier. Spannend…! Graag wil ik u vragen om klein (plastic) afval te verzamelen, zoals bierdopjes
of ijsstokjes. Hiermee gaan we in juni aan de slag om samen met de ouderen uit Tiendwaert een
fantastisch kunstwerk te maken. Tot volgende week bij de adviesgesprekken!
Meester Lars
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