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Van de directie
Woensdag 19 april is de “Landelijke dag tegen pesten”. Ook dit jaar wil
De Driemaster hier graag aandacht voor vragen. Wekelijks worden er in
alle groepen lessen gegeven uit onze methode “Goed gedaan” waarin de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen centraal staat en op
woensdag 19 april wordt hier nog extra aandacht aan geschonken. Die
ochtend verzamelen we eerst in de eigen groep, daarna gaan we gezamenlijk naar buiten om deze dag te openen met het zingen van een lied.
Leuk als u dan nog even blijft luisteren? Verdere activiteiten vinden daarna plaats in de klassen.
Koningsspelen
Vrijdag starten we de Koningsappelen met het koningsontbijt. Alle kinderen ontbijten op school.
 Groep 1 en 2 vetrekken om 9.00 uur naar het OKK gebouw aan de
Rijnstraat. Daar gaan zij sporten van 9.30 tot 10.30. Daarna vertrekken ze weer naar school voor de pauzehap. Om 11.45 gaan
ze weer naar huis.
 Groep 3 en 4 vertrekken om 10.15 naar het OKK gebouw aan de
Rijnstraat. Daarna gaan zij sporten van 10.45 - 11.30. Daarna lopen ze weer naar school en daar kunnen de kinderen opgehaald
worden.
Groep 5 t/m 8 fietsen mee naar school nemen.


Agenda
Do. 13 april
Gr. 7 en 8 voorstelling Quasimodo
Vrij. 14 april
Paasontbijt/lunch
Continurooster
gr. 5 t/m 8
Om 14.00 uur uit
Ma. 17 april paasmaandag vrij
Di. 18 en wo. 19
april
Eindtoets gr. 8
Vrij. 21 april
Koningsspelen
’s middags vrij
Meivakantie van
ma. 24 april t/m vr.
5 mei

Groep 5 en 6 gaan sporten in sporthal De Appelgaard. Om 9.15
vertrekken zij op de fiets.
 Groep 7 en 8 gaan ook sporten in De Appelgaard. Zij vertrekken om 10.15 op de fiets
naar de sporthal. Na het sporten kunnen de kinderen direct naar huis.
Alle ouders zijn welkom om bij het sporten te komen kijken.
Omdat de groepen op verschillende tijden gaan sporten buiten de school, is er geen gezamenlijk
moment voor het dansje Okido of voor een optocht.
Schoolfruit
De gratis verstrekking van het schoolfruit is helaas afgelopen. Deze week hebben we de laatste
levering ontvangen. Dus deze week krijgen de kinderen nog fruit maar volgende week niet meer.
Hopelijk hebben de kinderen genoten van de verschillende soorten fruit. Na deze periode van
gratis fruit blijven de woensdag en de vrijdag de verplichte fruitdagen.
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Groep 1b
Wat was het gisteren gezellig op de kijkavond, wat een belangstelling. De kinderen kennen allemaal de kunstschilders Kandinsky en Mondriaan. Anderen hebben ook de fotograaf Wehrli, de
beeldhouwer Moore en de Hardinxveldse kunstenaar van Lopik onthouden. Ook Pollock is aan
bod geweest. Verder hebben we naar muziek geluisterd van Grieg, van Bach en van Beethoven.
We werken nog even door over kunst.
Vrijdag is ons paasontbijt. Dan eten we gezellig op school met elkaar. Wie weet komt ook de
paashaas nog langs. Denkt u er nog aan om een bord mee te nemen? Volgende week gaan we
veel tellen, cijfers herkennen, rangtelwoorden herhalen.
Volgende week vrijdag gaan we sporten in het OKK gebouw. Wilt u de kinderen makkelijke kleding aan doen naar school, het liefst sportkleding. Er is namelijk geen ruimte om de kinderen om
te kleden. Een vestje uitdoen, zodat de kinderen in een Tshirt sporten, kan natuurlijk wel. Wij
nemen de gymschoenen mee naar de OKK. Voor degenen die nog geen gymschoenen hebben,
graag mee naar school nemen.
Op dit moment wennen drie kinderen, Adam, Nuh en Sami. Na de vakantie komen zij vast op
school. Ook hebben we Hasan in de groep gekregen. Van harte welkom allemaal.
We wensen jullie alvast een fijne vakantie.
Juf Inge en juf Heleen
Groep 2b
Wat leuk dat jullie gisteren zijn komen kijken in ons eigen museum. De kinderen hebben prachtige kunstwerken gemaakt. Voor de vakantie zullen we het thema gaan afronden. Het nieuwe
thema wordt ‘dierentuin’, met de letter l van leeuw in de letterboom.
Vorige week was de laatste ronde van de spelletjes op vrijdagochtend. De kinderen vonden dit
altijd erg leuk en leerzaam. Zonder hulp van de hulpouders was dit niet gelukt. Nogmaals heel
erg bedankt!
Vrijdag 14 april is het paasontbijt. Denken jullie aan een eigen bord? (zie klasbord).
Vrijdag 21 april is het tijd voor de Koningsspelen. Mochten jullie het leuk vinden om mee te oefenen; het liedje Okido - Kinderen voor Kinderen staat op YouTube.
Natuurlijk zijn we druk met het oefenen voor de musical. Ook daarbij is volop hulp, super! Op
dinsdag 16 mei zal de uitvoering zijn. Huiswerkopdracht: oefenen in de vakantie .
Alvast een hele fijne vakantie toegewenst!
Juf Meike
Groep 3b
In kern 11 gaan we aan de slag met een voorleesverhaal over een koning die mee wil doen aan
een wedstrijd over een lievelingsboek. Hij heeft alleen geen idee wat zijn lievelingsboek zou
kunnen zijn! Gelukkig wordt hij door iedereen geholpen en loopt het goed af, hij wint zelfs een
gouden boekenkast! Te midden van dit alles zit de leesleerstof weer verpakt: Er wordt verder
geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, schotel, sturen. Ook
komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, zoals moeilijk, prachtig,
koning. Er wordt ook een begin gemaakt met eenvoudige drielettergrepige woorden zoals
appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.
Wilt u met uw kind lekker blijven lezen in de vakantie? Dan kunt u onze “bingokaarten” gebruiken. In de vakjes staan plaatsen genoemd waar je kunt gaan lezen, bijv. op het gras, op het
bed, in de keuken enz. Als alle plaatsen zijn aangekruist op de kaart, kunnen na de meivakantie
de kaarten bij de juf worden ingeleverd. De kinderen krijgen volgende week de kaarten mee
naar huis.
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Met de rekenles hebben we weer een blok afgesloten. Vooral de getallenlijn wordt vaak geoefend. We maken ook zelf getallen: Een grote stap is 10, een klap is 1. Zo kun je dus bijv. 46 maken: 4 grote stappen plus 6 klappen. We maken er vaak een raadspelletje van.
Vrijdag 14 april starten we gezellig met ons paasontbijt. Maar we hebben ook onze Taakspelbeloning binnen, de kinderen mogen die ochtend verkleed naar school komen als zij dat willen!
Vrijdag 21 april hebben we een koningsontbijt en gaan we sporten bij OKK. Een verzoek om de
kinderen deze dag hun sportkleding aan te doen, zodat we alle tijd kunnen benutten om te sporten. Daarna is het tijd om de boeken en schriften te laten voor wat ze zijn, dan mogen we genieten van 2 vrije weken…
Alvast een fijne vakantie!
Juf Roelie en juf Rian
Groep 4b
Afgelopen weken zijn we met taal aan de slag gegaan met tegenstellingen, zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud of meervoud zetten en we hebben het gehad over de uitdrukking “de
benen nemen”. Verder hebben we het met de woordenschatles gehad over de woorden: het
humeur, het gevoel, tevreden en ontevreden, dapper en angstig etc.
Met spelling hebben we het gehad over klinkerverenkeling. Hoor ik aan het einde van de eerste
klankgroep een lange klank, dan schrijf ik 1 klinker. Bijv.: ra- men
Met rekenen hebben we het gehad over de telrij t/m 1000. We hebben geoefend met verder tellen en terugtellen vanaf een willekeurig getal. Bijv. 467-466-465 etc.
Daarnaast hebben we het gehad over de waarde van munten onder de 1 euro. 5 x een muntje
van 20 cent is net zoveel als 1 munt van 1 euro.
Reminder: donderdag toets van de tafel van 6.
Vrijdag 14 april starten we de dag met een gezellig Paasontbijt. Zou u uw kind een eigen bodje
mee willen geven?
Vrijdag 21 april hebben we een koningsontbijt en gaan we sporten bij OKK. Een verzoek om de
kinderen deze dag hun sportkleding aan te doen, zodat we alle tijd kunnen benutten om te sporten. Alvast een hele fijne vakantie.
Juf Naomi
Groep 5b
We zijn in de klas druk bezig met het werken aan onze verantwoordelijkheden t.o.v. onszelf,
onze groepsgenoten en de mensen daarbuiten. Werkhouding, motivatie en drive om te werken
aan iets wat je moeilijk vindt komen regelmatig aan bod. De gym-tijd die we hebben aangepast
werkt effectiever dan voorheen. In de klas konden we het er nog over hebben en de week positief afsluiten door te bespreken welke punten goed lopen en waar nog groei in zit. Met rekenen
zijn we bezig geweest met wat er gebeurd als we x 10 moeten doen. Dit rekenen we niet letterlijk uit natuurlijk, maar werken met de 0. Onderwerp en persoonsvorm zijn aan bod gekomen bij
taal en dit is voor sommige kinderen nog wel eens verwarrend. Ze hebben de vraag-, tijd- en
getalproef geleerd voor de persoonsvorm en vervolgens kunnen ze wie of wat + persoonsvorm
vragen bij het onderwerp. Check het thuis maar eens! ;-)
Met spelling focussen we op de grootste categorieën in de Nederlandse taal. Jager, bakker,
hond, ei/ij, ou/au zijn al langs gekomen. Deze en volgende week nog –lijk en –isch. We hebben
maandag getraind op de cito-vraagstelling waarbij bij deel 2 van de toets de focus op het fout
gespelde woord ligt. Dit is voor sommigen verwarrend en hiervoor krijgen ze aankomende week
huiswerk voor mee.
Nog even een kleine huishoudelijke mededeling. Er zijn kinderen die zeer regelmatig spullen
van thuis mee aar school nemen. Denk hierbij aan knutselmateriaal, zakjes met “slijm”, knuffelLocatie 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

tjes, etc. Ik vraag u vriendelijk hier op te letten en dit soort spullen thuis te laten. Het leidt de kinderen namelijk enorm af. Alvast bedankt!
Nu nog 2 weken aan de bak en dan 2 weken welverdiende vakantie.
Groeten uit groep 5b
Juf Anna en meester Tim
Groep 6b
Wat leuk dat er zoveel publiek is komen kijken naar onze kunstwerken in de klas. Vincent van
Gogh en M.C. Escher zouden vast trots zijn geweest, wanneer ze hadden kunnen zien dat de
kinderen zo enorm goed hun best hebben gedaan om deze oude meesters te evenaren. De resultaten zijn er naar om trots op te zijn.
Natuurlijk was er meer te zien dan alleen de kunstwerken, want natuurlijk heeft het andere werk
niet stilgelegen de afgelopen weken. Met rekenen zijn we druk geweest met de breuken, hebben
we het cijferen herhaald en op dit moment wordt er druk geoefend met de deelsommen. Bij taal
zetten we veel in op de ontwikkeling van de woordenschat (betekenis van woorden) en oefenen
we het vervoegen van zwakke werkwoorden naar de verleden tijd (+te(n) en de(n)). We hanteren hierbij het ezelsbruggetje van het ‘Kofschip’.
Meester Remco en juffrouw Bushra komen wekelijks langs voor de muziekles en Engelse les.
Volgende week woensdag wordt de topografie van Flevoland en Utrecht getoetst, het leerblad is
deze week mee naar huis gegaan.
Vrijdagmiddag 14 april eten we gezellig met elkaar tijdens de uitgebreide paaslunch op school,
alvorens we gaan genieten van lange weekend. Vrijdag 21 april ontbijten we in de klas, alvorens
we de activiteiten rondom koningsdag starten.
Meester Joni
Groep 7b
Het is alweer de week voor Pasen. Aankomende vrijdag gaan we met elkaar genieten van een
gezellige Paaslunch. De kinderen dienen zelf hun bord en bestek mee te nemen hiervoor.
Voordat het zover is gaan we donderdag eerst met elkaar naar de voorstelling Quasimodo. In de
ochtend krijgen de kinderen eerst een workshop om dan ’s middags naar de voorstelling te kunnen gaan kijken in de Nieuwe Doelen in Gorinchem. Het thema van deze voorstelling is pesten.
Met de kijkavond hebben we het kunstproject afgerond. De afgelopen weken hebben we verschillende kunstwerken gemaakt in de stijl van Matisse en Picasso. De kinderen hebben hard
hun best gedaan om er mooie schilderijen en tekeningen van te maken.
Volgende week is alweer de laatste week voordat we gaan genieten van twee heerlijke vrije weken. De week sluiten we volgende week af met de koningsspelen. Eerst gaan de kinderen genieten van een ontbijt op school om daarna met elkaar verschillende spelletjes te gaan doen.
Wij wensen iedereen fijne paasdagen en alvast een fijne vakantie toe.
Juf Berber en juf Martine
Groep 8b
Aanstaande donderdag gaan we in de middag met de bus naar Gorinchem. In theater de Nieuwe Doelen krijgen de kinderen de voorstelling ‘Quasimodo’ te zien. De kinderen graag iets eerder naar school sturen. Om 12.45 uur moeten de kinderen op school aanwezig zijn. In de ochtend wordt deze voorstelling met een workshop ingeleid. Op Goede Vrijdag hebben wij een
paaslunch met de klas. Wij vragen de kinderen zelf bord en bestek mee naar school te nemen in
verband met duurzaamheid. Volgende week dinsdag en woensdag staan in het teken van de
IEP Eindtoets. De kinderen werken in de ochtend aan de onderdelen rekenen en taal. De uitslag
van de IEP Eindtoets wordt in de tweede week na de meivakantie bekend. Gaat vast helemaal
goed komen….
Meester Lars en juf Anna
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