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Van de directie
De eerste paar schooldagen zijn alweer een feit. Voor sommigen betekende dit weer wennen aan een nieuwe juf of meester. Best even spannend! Voor de kinderen vanaf groep 4 ook helemaal nieuw: het werken op
de tablet. De kinderen zullen er thuis al vast over verteld hebben. Tijdens
de informatieavond volgende week krijgt u hier van de leerkrachten meer
informatie over. Ook hebben de leerkrachte u uitgenodigd om volger te
worden op Klasbord. Mocht u de code kwijt zijn, dan kunt u deze bij de
leerkracht opvragen.
We gaan er met elkaar een mooi en leerrijk schooljaar van maken.
Parkeren
Rond de tijden dat school begint en eindigt is er even topdrukte voor de
school aan de Jacobsweer. Als u uw kind(eren) met de auto brengt, willen
wij u vriendelijke verzoeken om de auto in de parkeervakken te parkeren
Er is namelijk een parkeerverbod langs de groenstrook. Als het in de Jacobsweer vol is, kunt u uitwijken naar het marktplein. Zo hopen we met
elkaar een veilige situatie rond de school te houden.

Agenda
Informatieavond
Di. 30 aug.
Groep 1 en 2
19.00-20.00 uur
Groep 3 en 4
20.00-21.00 uur
Informatieavond
Do. 1 sept.
Groep 5 en 6
19.00-20.00
Groep 7 en 8
20.00-21.00
Ma 12 september
en Wo. 14 sept
Oudervertelgesprek

Groep 1b
Na een fijne zomervakantie was het voor sommige leerlingen
wel weer even wennen. Maar met twee juffen lukte het om het iedereen
weer naar de zin te maken. De werkdagen van juf Heleen voor de groep zijn; maandag en donderdag.
De werkdagen van juf Inge voor de groep zijn; dinsdag woensdag en vrijdag.
Alle kinderen hebben het kleuterinfoboekje en de schoolgids meegekregen. Hierin staan de
meest praktische zaken voor de kleuters.
Wat gezellig, zo’n nieuwe groep met heel veel nieuwe kinderen. En wat handig dat sommigen al
wat langer op school zijn, zij weten dan al hoe het moet.
We zijn gestart met het thema uit Kleuterplein ‘Nieuw schooljaar’. We beginnen rustig aan met
de reken- en taal opdrachten.
Met juf Heleen hebben we de school bekeken, met juf Inge leerden we hoeveel water er in een
glas moest voor een serie van vol naar leeg, of van zwaar naar licht.
We hebben een leuk gedicht geleerd en opgeplakt. We hebben ook een hart versierd, met plakkertjes langs de rand. Hier komt onze verjaardagsdatum op. Dan kunnen we zien wie er bijna
jarig is.
Het is fijn dat er al zoveel gymschoenen zijn meegebracht. We bewaren ze in het kastje in de
gymzaal.
Als u wat wilt vragen over uw kind, komt u dan gerust na schooltijd even praten.
Met vriendelijke groeten, juf Heleen en juf Inge.
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Groep 2b
Zo, de kop is eraf hoor. Het lijkt wel of we alweer weken op school zitten. De kinderen waren
meteen weer gewend. De regeltjes werden meteen weer opgepikt, evenals het werken met het
planbord.
Het thema voor de komende weken is uit de methode “Kleuterplein”. Het onderwerp “ een nieuw
schooljaar” staat centraal.
De eerste week doen we nog rustig aan. Zeker met de temperaturen die beloofd zijn.
De letter ‘d’ is aangeboden. Hij hangt op de lettermuur en in de letterboom. Het leuke van de
letterboom is dat de kinderen daar rondom heen spullen mogen neerzetten die met een “d” beginnen. Wanneer we een volgende letter centraal zetten, mogen deze spullen weer mee naar
huis.
We hebben ook al een mooi visje getekend, met als hoofdje een foto van de kinderen zelf. Die
vissen zwemmen in een verjaardagskom. Zo zwemmen er bijvoorbeeld 5 vissen in de verjaardagskom “september”. Makkelijk om zo te zien wie er in een bepaalde maand jarig zijn.
Bovendien heeft ieder kind zichzelf getekend. Zo kunnen we meteen observeren hoe de potloodhantering is, of de kinderen een beetje kunnen tekenen, zich aan de opdracht houden en
zich kunnen focussen op hun opdracht.
Naast het visje en het zelfportret moet ieder kind een puzzel van 36 stukjes maken. Het doel is
dat ze aan het eind van het schooljaar een puzzel van 64/81 stukjes kunnen maken.
Volgende week gaan we starten met “schrijven en “Engels”. Deze week nog rustig aan.
Nog even een verzoek aan u: wilt u uw kind laten plassen voor u naar school toegaat? Het is
best storend als er al meteen naar de WC wordt gelopen.
Juf Alie is er op maandag en dinsdag. Juf Meike op woensdag, donderdag en vrijdag.
We willen ook lopende dit jaar huisbezoeken afleggen. Nu hebben juf Priscilla en juf Heleen al
vorig jaar een aantal kinderen bezocht. Daar komen we dus niet meer. Maar we zouden het heel
fijn vinden om de overige kinderen met een bezoekje te verblijden.
Wij hebben ontzettend veel zin in dit schooljaar. Het is echt een hele leuke klas, dus dat gaat
wel goed komen.
Via Klasbord willen we u op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt in de klas. Hoe vaak
gebeurt het niet dat een kind zegt : “Niks” op de vraag wat ie gedaan heeft op school. Nu kan u
dat ondervangen door te zeggen : “was er dan geen professor op school die allemaal proefjes
deed”?
Bijna iedereen heeft zich inmiddels aangemeld met de speciale code die u heeft ontvangen. Zo
niet, wilt u dat dan met juf Meike kortsluiten?
Volgende week is de info avond. We hopen u dan met zijn allen te mogen begroeten.
Juf Meike en juf Alie.
Groep 3b
Maandag 22 augustus jl. was voor een aantal kinderen best even spannend… de eerste dag in
groep 3! Inmiddels zijn de kinderen al aardig gewend aan de dagindeling en hebben ze hun plek
in de groep gevonden. Nieuw in onze groep is Maja, een Pools meisje dat sinds een paar weken
in ons dorp woont. Met alle lieve kinderen om haar heen zal het haar zeker lukken om de Nederlandse taal te leren.
Deze eerste weken besteden we extra aandacht aan de groepsvorming, regels, structuur enz. in
onze groep, we vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.
We hebben met de leesles een start gemaakt met het herhalen van kern 1, van lieverlee gaan
de kinderen werken met allerlei materialen zoals de woordendoos, het klikklakboekje en de lettermuur. Ook op de site van Veilig Leren Lezen kunt u informatie vinden over de leerstof enz.
Zie www.veiliglerenlezen.nl. Verder schrijven we de letters in een mooi schrijfschrift.
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Tijdens de rekenles koppelen we de getallen aan hoeveelheden voorwerpen en we kleuren de
juiste rondjes in op de tienkaart.
Onze klas wordt steeds meer aangekleed, zo hebben we met elkaar een mooie verjaardagskalender gemaakt.
Deze week lopen we nog met de kinderen naar buiten, vanaf volgende week gaan ze zelfstandig naar buiten en zoeken u dan op. Mocht er (nog) niemand staan, dan spreken we met de
kinderen af dat ze teruglopen naar de klas/juf. Bijzonderheden kunt u altijd even aan ons doorgeven, op de deur hangt ook een lijst waarop u kunt aangeven op welke dagen de kinderen
overblijven of bijv. naar de BSO gaan.
Een aantal ouders heeft zich al aangemeld voor Klasbord, een kijkje in de keuken van onze
groep. Bij sommige ouders is de mail met de uitnodiging als spam ontvangen, dus mocht u iets
gemist hebben? Aanmelden kan natuurlijk nog steeds.
Op donderdag middag gaan we gymmen, geeft u uw kind sportkleding en sportschoenen mee.
U kunt ook een pakje drinken meegeven, zodat ze na afloop hun dorst kunnen lessen. Verder
hopen we u volgende week te ontmoeten tijdens de informatieavond op 30 augustus a.s. (20.00
– 21.00 uur) en zullen we meer vertellen over de leerstof en structuur van groep 3. Tot dan!
Juf Roelie en juf Rian
Groep 4b
De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. We zijn het jaar gelijk goed gestart met een nieuw digibord en voor alle kinderen een tablet. Het werken op de tablet was best
even wennen voor de kinderen, maar ook voor de juf. Gelukkig hebben we daarin al aardig onze
draai gevonden.
We zijn de eerste dagen begonnen met wat herhaling uit groep 3. Zo hebben we het met rekenen gehad over getallen t/m 20. Hierbij hebben we geteld in sprongen van 2, 5 en 10. Maar we
hebben ook plus- en minsommen t/m 10 gemaakt. Met spelling hebben we het gehad over de
klanksoorten. Klinkers: korte klinkers, lange klinkers en tweetekenklanken. En dan hebben we
ook nog de medeklinkers. Daarnaast zijn we ook bezig geweest met woorden in klankgroepen te
verdelen. Het woord jager heeft 2 klankgroepen.
Op donderdagmiddag gaan we gymmen, geeft u uw kind sportkleding en sportschoenen mee.
Verder hoop ik u volgende week te ontmoeten tijdens de informatieavond op 30 augustus a.s.
Juf Naomi
Groep 5b
Yes, we zijn weer begonnen! Een nieuw lokaal, twee nieuwe juffen, een nieuwe tablet en een
nieuw digibord. Dit betekent ook dat iedereen nog wel even moet wennen. In de eerste week
zullen we extra letten op de regels en aan het wennen aan het werken met de tablets. Hoe dit in
zijn werk gaat, laten wij u graag zien op de informatieavond.
Qua stof gaan we veel dingen herhalen van eind groep 4. Bij veel kinderen moet de kennis weer
een beetje worden opgehaald. Het is fijn om er weer in te komen.
Inmiddels zijn ook de eerste foto’s op klasbord gezet. Veel ouders hebben al gereageerd op de
uitnodiging en kunnen op het klasbord van 5b kijken. Als u geen uitnodiging heeft ontvangen wilt
u dan uw spam even checken? Ik begreep dat bij een aantal ouders de uitnodiging daarin terecht is gekomen.
Op vrijdag gaan we overigens naar de gym tot 15.15 uur. Daarna gaan de kinderen zich omkleden, dus we zijn dan iets later uit school. Wilt u er aankomende vrijdag aan denken om de kinderen de gymkleding mee te geven?
Juf Annet
Groep 6b
De zomervakantie zit erop, we zijn weer begonnen! Best spannend voor de kinderen, voor u als
ouder/verzorger, maar toch ook zeker voor mij als leerkracht. Zoals u weet is het mijn eerste jaar
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op de Driemaster. Hoewel we pas kort aan de slag zijn, heb ik al een hele fijne en leuke indruk
gekregen van de school en de kinderen. Een mogelijkheid om wat verder met elkaar kennis te
maken is de infoavond, welke al op de planning staat. Maar natuurlijk staat ook nu de deur al
open.
Deze week starten we rustig op en wennen aan elkaar en.....aan het werken met tablets! We
hadden wat opstartproblemen, maar als het goed is zijn deze bij het schrijven van dit stukje inmiddels verholpen. Het enthousiasme onder de kinderen was er niet minder om. Ee gaan er
hoe dan ook een gezellig en mooi jaar van maken.
Meester Joni
Groep 7b
De kop is eraf! We zijn gestart in groep 7!
En wat een start. Bij binnenkomst maandag kregen de leerlingen al snel door dat we naast een
gloednieuw bord voor in de klas, allemaal een eigen tablet hebben!
We werken via Snappet, waarop we digitaal onze leerlijnen kunnen doorlopen. Meer hierover op
de informatie avond van donderdag 1 september.
Via Klasbord kunt u een kijkje bij ons in de klas nemen. Instructies en een wachtwoord hiervoor
heeft u per mail ontvangen. Mocht dit niet lukken, dan horen wij dat natuurlijk graag!
Gymmen doen wij op vrijdag middag!
Juf Meike en Juf Berber
Groep 8b
De zomervakantie ligt weer achter ons. Aan de vakantieverhalen te horen, hebben de kinderen
hier erg van genoten. Echter gaan we nu weer volle kracht vooruit om van het laatste jaar op de
Driemaster een topjaar te maken. Zo is er het nodige veranderd in groep 8. Er is een nieuw
(haarscherp) digibord, er gaat met tablets gewerkt worden, er is een heuse bar in de klas en we
gaan gebruik maken van Klasbord. Op de informatieavond (donderdag 1 september) ga ik u
over al deze zaken veel meer vertellen. Handig om nu al te vertellen is dat de gymlessen op
donderdagmiddag zijn van 14.00 tot 15.15 uur.
In de eerste weken gaan we met rekenen ons bezighouden met cijferend vermenigvuldigen
(23 x 125 = ), cijferend delen (8867 : 34 = ), kommagetallen optellen en aftrekken (56,4 – 9,07= )
en breuken vereenvoudigen (3/12 = …). Met spelling leren we de woorden die een c hebben,
die klinkt als een s of een k (bijv. circus), Franse leenwoorden (trottoir), Engelse leenwoorden
(interview) en woorden met –y- (bijv. gymnastiek). Met begrijpend lezen staat de reuzenberenklauw centraal. Kinderen weten hier al alles van…Kortom, we gaan meteen hard aan de slag..
Meester Lars
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