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Agenda

Van de directie
Welkomweek
Van maandag 20 maart tot en met vrijdag 24 maart is het de “Ik ben Welkom Week van het openbaar onderwijs. In deze week bent u welkom om
het eerste half uur van de dag in de klas mee op te starten.
U kunt uw naam invullen op het rooster, dat op de deur van het klaslokaal
hangt. Voor jongere broertjes of zusjes graag oppas regelen.

Do. 16 maart
18.30-19.30
Musical gr. 4

Fout parkeren auto’s.
Wij willen u er op attent maken dat u een boete riskeert als u uw auto
ergens anders dan in de parkeervakken parkeert. Vooral bij regenachtig
weer staan veel auto’s dubbel geparkeerd of langs de trottoirband. Als
een agent komt controleren, kost u dat veel geld en dat is zonde.
Wat wij veel belangrijker vinden is dat u de kinderen in gevaar brengt.
Kinderen die op de fiets naar of van school gaan hebben geen overzicht.
Ongelukken kunnen dan snel ontstaan. Daarom adviseren wij: zet uw
kinderen af bij de afzetstrook aan het begin van de straat of parkeer uw
auto op het markplein. Wel zo veilig.

Vrij. 24 maart
Gr. 4b naar Tiendwaert

Welkomweek
20 maart -24 maart

Ma. 27 maart
Start kunstproject
Di. 11 april
18.30-19.30
Kijkavond met kind

Let op !
Kijkavond met kind is op dinsdagavond 11 april van 18.30 – 19.30.
In verband met het kunstproject, wat start op 27 maart en duurt tot 7 april, is de kijkavond verzet
naar dinsdag 11 april.
Heelys
Misschien heeft uw kind ze ook: schoenen met wieltjes aan de onderkant. Als de wieltjes ingeklapt kunnen worden is het geen probleem om ze naar school aan te doen want dan kan je gewoon lopen. Schoenen waarbij de wieltjes niet ingeklapt kunnen worden mogen niet aan in de
school. We lopen in de school en als je rijden wilt op je wieltjes onder je schoenen, dan doe je
dat buiten. Dat betekent dat je deze wielschoenen wel aan mag naar school maar voor binnen
anders schoeisel mee moet nemen.
Gevraagd: tijdschriften
Voor het kunstproject willen we tijdschriften gebruiken. Als u nog oude tijdschriften heeft, dan
zijn wij daar heel blij mee. U kunt ze bij de administratie afleveren.
Luizen
Niemand hoeft zich te schamen als hij of zij luizen heeft. Ook niet als je daar moeilijk van af kunt
komen, want dat is niet eenvoudig. Wij zijn als school heel blij dat er moeders zijn die in hum
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vrije tijd de kinderen op luizen controleren. Dit is om een grote uitbraak te voorkomen. Deze vrijwilligers doen heel goed werk en wij hopen dat ze het blijven volhouden.
Deze vrijwilligers controleren en geven vervolgens aan de leerkracht door bij wie ze luizen of
neten (luizeneitjes) hebben gevonden. Er wordt in principe niets tegen de kinderen gezegd, alhoewel zij zelf vaak doorhebben of er luizen zijn gevonden of niet. Wat overigens geen schande
is, laat dat duidelijk zijn. Vervolgens stelt de leerkracht u op de hoogte. Mochten er om wat voor
reden dan ook problemen ontstaan, dan kunt u zich wenden tot de leerkracht en komt u dan nog
niet uit, dan gaat u naar de locatieleidster.
Korfbal
Woensdagmiddag 31 mei wordt door de korfbalvereniging Vriendenschaar en HKC weer een
korfbaltoernooi georganiseerd op het terrein van korfbalvereniging Vriendenschaar. Ook dit jaar
zal De Driemaster deelnemen aan dit toernooi.
De groepen 3 / 4 en 5 / 6 spelen met 4 kinderen in een team. De groepen 7 en 8 spelen met 8
kinderen. Het aantal kinderen dat mee kan doen hangt af van het aantal coaches dat zich meldt.
Als uw kind mee wil doen aan het schoolkorfbaltoernooi op woensdagmiddag 31 mei, vul dan
het onderstaande strookje in.
Bent u zelf enthousiast of een liefhebber van korfbal, meldt u zich dan bij een van de leerkrachten. Voor elk team hebben we een ouder als coach nodig.
Het vervoer van en naar het veld moet door de ouders zelf worden geregeld.
Op woensdag 17 mei is er een trainingsmiddag voor leerlingen die meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi.

 …………………………………………………………………………………………………

Naam: ……………………………………………..Groep: ……………..
O

ik doe mee aan het schoolkorfbaltoernooi op 31 mei a.s.

O

ik doe mee met korfbaltraining

O

mijn vader (opa) / moeder (oma) wil helpen bij het oefenen

O

mijn vader (opa)/ moeder (oma) wil graag een team coachen

Dit strookje inleveren bij de juf of meester uiterlijk 24 maart 2017
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Nieuws over HVO
Beste ouders en/of verzorgers,
Nu echt het gevoel ingeburgerd te zijn op De Driemaster…..
En daar hebben de leerlingen d.w.z. uw kinderen een belangrijk aandeel in.
Wat doen ze allemaal goed mee!!
In januari weer fris van start gegaan: een mooie gelegenheid om over GELUK te praten. Wat is
geluk, hoeveel geluk of soms ook ongeluk ervaren we en hoe kunnen we daarmee omgaan.
Met groep 5 lessen over Familie, hoe belangrijk is dat en hoe verschillend zijn zij. Een ding is
zeker iedereen hecht grote waarde aan het gezin en de verdere familie. De groep maakte prachtige knipsels.
En gedichten over henzelf maken kunnen ze als de beste!!! Ook over hoe je elkaar ontmoet en
begroet hebben we in groepjes gespeeld. Dat ging heel goed.
Thema ‘Burgerschap’ afgerond met groep 6 en verder gegaan met ‘Talenten’: Ieder heeft verschillende talenten en wat kun je er aan doen om deze verder te ontwikkelen? ‘Je best doen en
doorzetten’ was een van de antwoorden. Maar wat wil je later bereiken en wat heb je er voor
over? Maar ook over teleurstelling: wat als het niet lukt…hoe ga je daarmee om? Met een toneelstukje de lessen over dit onderwerp afgesloten.
Met groep 7 o.a. gesproken over wat jij belangrijk vindt in het leven. Dat noemen we waarden.
We maakten een top 3 met elkaar: familie en vriendschap op 1, gezondheid op 2 en vrijheid op
3. Wat zou uw top 3 zijn? Ook cultuurverschillen kwamen aan de orde en hoe verschillend en
minder saai dat kan zijn.
Groep 6, 7 en 8 ontmoetten ook een broer en zus uit Eritrea. Zij vertelden over hun vlucht vanuit
dat land en hun ervaring tot nu toe in Nederland. Dit naar aanleiding van lessen over vluchtelingen in groep 8. Zij konden meteen oefenen met Engels spreken. :)
Groep 8 kon ook goed uit de voeten met het onderwerp ‘Opvoeden’. Wat is dat nu precies, wat
vinden we een goede opvoeding, door wie kunnen we allemaal opgevoed worden etc.
Met een spellingenspel sloten we dit thema af.
U bent weer op de hoogte. We hebben plezier met elkaar, spreken serieus, kunnen ook lachen,
delen en leren van en met elkaar. HVO is : laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt.
Verder ervaar ik een prettige samenwerking met directie en team van de Driemaster. Heel fijn!
Wilt u meer weten over HVO? Zie www.hvoprimair.nl
Hartelijke groet,
Beppie Jansen, HVO-docent.
Groep 1b
We zijn vast gestart met het thema lente.
We maken jonge dieren, we kijken naar de natuur. We schilderen bloemen met een stengel/
steel een hart en bloemblaadjes. We maken een paasbakje en een paasei.
In deze periode staat de letter w centraal.
Binnenkort beginnen we aan het thema kunst. Hierbij maken we een klassenkunst boek. Dit
boek krijgt elk kind één dag mee. Graag de volgende dag weer terug geven. Anders krijgen we
het boek niet op tijd bij elke leerling. Uw kind mag maken wat het wil. Er staan ook suggesties in
het boek. Dat mag natuurlijk ook, maar uw kind mag dit zelf weten. Er mag getekend, geknipt,
geplakt en geverfd worden. Er mag glitter op en er mogen stickers geplakt worden. De volgende
ochtend bekijken we met de hele groep het gemaakte werk. Daarna krijgt direct een ander kind
het boek weer mee. Op de kijkavond kan iedereen dan het boek bewonderen.
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We gaan ook op excursie naar de boer. Wanneer dit is, hoort u nog. Het zou fijn zijn als er dan
wat ouders kunnen rijden. Er mogen namelijk maar drie kinderen per auto en we hebben er 25.
Wij zullen, indien nodig ook zelf rijden.
Juf Heleen en juf Inge.
Groep 2b
We zijn weer heerlijk van start gegaan na de vakantie. In de klas zijn we volop bezig met het
thema ‘lente’. De letterboom mag nog wat meer gevuld worden met de letter w. We hebben bijvoorbeeld nog geen watje, wortel of wol.
Het is zover… We gaan beginnen met oefenen voor de musical. Over de mail hebben jullie informatie ontvangen. Mochten er nog zaken niet duidelijk zijn, laat het me dan even weten. Super
dat er zoveel hulp is. Met elkaar maken we er een toffe musical van!
Vorige week hebben we elkaar gesproken bij de rapportgesprekjes. Fijn om iedereen weer te
zien. Mocht ik het rapport nog niet terug hebben, dan zie ik deze graag verschijnen.
Binnenkort gaan we op excursie naar een boerderij. Wanneer dit gaat worden, dat laten we nog
weten. Mocht u willen helpen met rijden, heel graag! Op de deur hang ik een intekenlijstje.
Juf Meike
Groep 3b
Na een fijne vakantie zijn we nu weer aan de slag. Alle rapportgesprekken liggen weer achter
ons, we willen graag alle ouders bedanken voor hun openheid en interesse in allerlei zaken die
met het kind thuis en op school te maken hebben. We doen het tenslotte samen…
Lezen: Het thema van kern 9 is: ‘Hé, hoe kan dat?’ We gaan hierbij aan de slag met allerlei onderzoekjes en proefjes. Zo ontdekken we spelenderwijs feitjes over bv. geluid of magneten. We
maken daarbij gebruik van de materialen uit de techniekkast.
Bij de rekenlessen hebben we het afgelopen blok allerlei sommen herhaald en zijn we vooral
aan het automatiseren. Bij een aantal sommen hebben we het rekenrek niet meer nodig, omdat
we geleerd hebben om door te tellen. Dit zijn sommetjes met + 1 of + 2. Het is ook handig om
sommetjes om te draaien. 1 + 6 = 6 + 1. Dat is gemakkelijker uit te rekenen. De verliefde hartjes
kennen we bijna uit het hoofd, die getallen kunnen we handig bij de sommen gebruiken.
In het vorige scheepsjournaal staat een verkeerde datum van school op seef: 18 maart moet zijn
18 mei (gym vervalt)
En wist u al dat we supergoed zijn in het spel Taakspel? We spelen het nu nog maar met 4
kaarten. Vraag uw kind maar eens hoe het spel gaat?
Binnenkort starten we met ons project over kunst, Andy Warhol en Herman Brood staan centraal. We zijn dus lekker creatief bezig!
De excursie naar de Koperen Knop was leuk en leerzaam. De foto’s vindt u binnenkort op de
website. We willen natuurlijk onze hulpouders hartelijk bedanken voor hun hulp en tijd!
Verder bent u volgende week van harte welkom tijdens de Welkomweek voor het openbaar onderwijs. U kunt zich inschrijven voor een van de ochtenden en een stukje van de leesles volgen.
Juf Rian en juf Roelie
Groep 4b
We zijn weer heerlijk van start gegaan na de vakantie. We hebben onderzoek gedaan naar het
menselijk lichaam en dan voornamelijk naar het skelet. Hoeveel botten heeft het menselijk skelet? Wat is de functie van het skelet of specifieke botten zoals de schedel en de ribben? Waar in
ons lichaam vinden we het sleutelbeen? De kinderen van groep 4 weten het allemaal. Van wattenstaafjes hebben we ons eigen skelet gemaakt en daarbij de namen van de botten geschreven. Verder hebben we ook de eerste ‘tafeltoets’ gehad. Er zijn hele mooie resultaten behaald!!
Fijn om te horen dat er thuis ook kei hard geoefend is, super! Volgende week gaan we aan de
slag met de tafel van 6.
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Met taal hebben we het gehad over vertelzinnen en vraagzinnen.
Een vertelzin = een zin waarin iets verteld wordt.
Zet aan het eind van een vertelzin een punt (.)
Een vraagzin = een zin waarin iets gevraagd wordt.
Zet aan het eind van een vraagzin een vraagteken (?)
Daarnaast hebben we het ook nog gehad over beleefd en onbeleefd. We hebben geoefend met
het geven van beleefde en/of onbeleefde antwoorden. Alle kinderen van groep 4 kunnen heel
beleefd zijn!
MUSICAL
Nog wat laatste informatie betreft de musical:
Musical start om 18.30 uur en zal ongeveer 19.30 uur afgelopen zijn.
De kinderen graag om 17.45 uur aanwezig, zodat we rustig de tijd hebben om ons om te kleden
en de laatste voorbereidingen te treffen.
Graag tot donderdag.
Juf Naomi
Groep 5b
De vakantie ligt weer achter ons en de rapportgesprekken zijn gevoerd. Het was mooi om samen te kijken naar de resultaten. Maar ook het welbevinden van de kinderen kwam aan bod. De
afgelopen tijd waren meester Tim en ik samen in de klas. Vanaf vandaag is dat alleen nog
meester Tim. Het is even wennen geweest maar nu zitten de kinderen er helemaal in. In de komende tijd gaan de kinderen samen met hem hard aan de slag.
Graag wil ik u bedanken voor de fijne tijd bij u kind in groep 5.
Juf Louise
Zoals gezegd mag ik nu het stokje over nemen van juf Louise. We zijn in de klas flink bezig met
de rol die iedereen speelt in de groep. We werken aan de motivatie, leergierigheid, zelfvertrouwen en nog veel meer, naast natuurlijk de reguliere stof. Veel kinderen vertelden dat ze moeite
hadden met de digitale klok dus die hebben we er gelijk bij gepakt deze week. Ook de spellingregel bakker (ik hoor a  dus ik schrijf 2 k’s) is langs gekomen. Aankomende week krijgt iedereen een huiswerkpakketje mee naar huis waarbij ik mijn best ga doen dit zo veel mogelijk op
niveau te maken.
Tot snel in de school en groeten uit groep 5b,
Juf Anna en meester Tim
Groep 6b
Allemaal weer uitgerust van een fijne vakantie zijn we alweer druk aan de slag op school. Topotoetsen, spreekbeurten, begrijpend lezen huiswerk en in de klas veel nieuwe oefenstof. Bij het
rekenen gaan we al richting de tienduizendtallen en bij taal oefenden we het schrijven van een
verhaal en de leestekens. Waar we ontzettend blij mee zijn en heel enthousiast van werden,
was de muziekles van meester Remco. Dat muziek meer is dan alleen zingen, kwamen we al
snel achter, want bewegen, ritmegevoel, goed luisteren en zelf muziek maken kwamen al aan
bod. Tot de zomervakantie komt meester Remco elke woensdag bij ons langs.
Om de Engelse taal nog beter te leren krijgen we de komende weken les van een specialist:
juffrouw Bouchra. Op een speelse, enthousiaste en creatieve manier verzorgt zij de komende
weken elke donderdag de lessen Engels. Ook starten we snel weer met een nieuw thema bij
LOS.
Meester Joni
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Groep 7b
De rapportgesprekken zitten er weer op. Fijn om iedereen gesproken te hebben!
Vorige week heeft juf Bouchra voor het eerst de Engelse les verzorgd. Juf Bouchra heeft in
meerdere landen Engelse les gegeven. De kinderen waren erg enthousiast over haar manier
van lesgeven. Juf Bouchra blijft voor onbepaalde tijd onze groep op de donderdag Engels geven.
We zijn hard aan het oefenen voor het verkeerexamen van donderdag 16 april. De fietsen zijn
inmiddels bij de School op Seef les vorige week gecontroleerd. Er ontbraken nog heel wat bellen, lampen en ook heel wat zadels zaten los. Helpt u uw kind mee om dit voor 16 april in orde
te maken.
Deze dag fietsen wij een praktijk examen en maken wij een schriftelijk examen. De fietsroute
krijgt u morgen via de mail en via uw kind op papier mee. Graag deze thuis ook oefenen zodat
alle kinderen met een vertrouwd gevoel dit examen ingaan. De twee donderdagen voor het
examen gaan wij de route ook met de klas fietsen tijdens de School op Seef les.
Voor het schriftelijk examen zijn wij ook erg hard aan het oefenen. Dit blijft pittige stof. Thuis kunt
u oefenen met uw kind op www.examen.vvn.nl
Juf Martine en Juf Berber
Groep 8b
Elke vrijdagochtend komt juf Randy de les Engels verzorgen voor groep 8b. Juf Randy geeft
Engels op het Omnia College. Het blijkt dat de stap van Engels op de basisschool naar het
voortgezet onderwijs groot is. Dit gat willen we verkleinen door docenten Engels uit het voortgezet onderwijs in te zetten in het basisonderwijs om dit gat te verkleinen. Ook werken de kinderen
al enige tijd met het computerprogramma Duolingo. Hier leren de kinderen de basisvaardigheden uit het Engels! Kortom, we doen er alles aan om de kinderen een zo goed mogelijke start te
geven wat betreft Engels in het voortgezet onderwijs. Naast het Engels staan de basisvakken
centraal. Zo zullen we de komende weken veel leerstof herhalen om goed voorbereid voor de
Eindtoets te zijn. In de middag staat LOS centraal (vanaf volgende week is het thema het menselijk lichaam). Ook beginnen de talentenworkshops weer. De kinderen komen in aanraking met
programmeren, bootcamp, strip tekenen en borduren. Kortom, veel variatie in groep 8b!
Meester Lars
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