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Oudervertelgesprek
U heeft allen een uitnodiging gehad voor het oudervertelgesprek.
De lijsten met namen komen op de klassendeuren te hangen. Als u op een
ander tijdstip wilt, wil u dan zelf contact opnemen met de ouder waarmee u
wilt ruilen?
Facebook
In de klassen ligt een lijst. Hierop kunt u aangeven dat uw kind niet of
facebook mag. Als het kind alleen op de rug gezien op facebook mag, kunt
u dat hier ook op aangeven.
Mag uw kind wel op facebook, dan hoeft u niets te doen.

Agenda
Ma 12 september
en Wo. 14 sept
Oudervertelgesprekken
Do. 15 sept.
Gr. 6 bezoek
bibliotheek
Vrij. 23 sept.
Gr. 6, 7 en 8
Bach festival

Informatieavond
Dinsdagavond 27 september organiseren we een ouderavond over kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De spreekster is Sacha Jansen.
Di. 27 sept.
Sacha Jansen is leerkracht en gedragsspecialist met een missie. Zij wil dat
Informatieavond
alle (hoog)begaafden kinderen opgemerkt worden en de juiste lesstof aanOntwikkelingsgeboden krijgen.
voorsprong
“Bij kinderen die mogelijk (hoog)begaafd zijn, kan je al op jonge leeftijd
zien dat hun ontwikkeling anders verloopt. Ze stellen andersoortige vragen,
denken na over levensbeschouwelijke zaken, hebben een goed geheugen en zijn over het algemeen eerder geïnteresseerd in getallen en letters. Maar wanneer spreken we van een ontwikkelingsvoorsprong? Wat zie je dan bij kinderen? En wat kun je doen om ze thuis en op
school zo goed mogelijk te begeleiden?’
Deze vraagstukken worden besproken tijdens de informatieavond. Uiteraard kunt u ook uw eigen vragen stellen.
Bachfestival 23 september voor groep 6-7-8
In het kader van het Bachfestival is er een concert in de raadzaal van het gemeentehuis. Het
concert duurt 45 minuten tot 60 minuten. Wethouder Trudy Baggerman zal aanwezig zijn om het
concert te openen en iedereen welkom te heten. De violist Bas Treub is één van de artiesten.
Via onderstaande link kunnen jullie al iets meer over hem te weten komen.
https://www.muziekinstrumentenfonds.nl/59/bas-treub/?id=7558
Via de leerkracht krijgt u nadere informatie.
KidsmixZ, de overblijf
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, en dus is ook de overblijf weer van start gegaan.
Dezelfde ouders staan dit schooljaar weer klaar op de overblijf:
 Maandag:
Marleen, Nara, Annemiek van Veen, Katya en Farida
 Dinsdag:
Nara, Naira, Annemiek van Veen, Gera en Farida
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 Donderdag: Nara, Annemiek Smit, Jiska, Gera en Farida
 Vrijdag:
Naira en Katya
Aanspreekpunt voor KidsmixZ op school is Corina Kok (administratie)
Voor de nieuwe ouders, maar ook als geheugensteuntje voor alle ouders, even wat informatie.
KidsmixZ verzorgt de overblijf op de drie openbare scholen in Hardinxveld-Giessendam.
Vier dagen in de week staan de overblijfmoeders klaar om de kinderen op te vangen en gezamenlijk een boterham te eten, om daarna nog lekker even binnen of buiten te spelen.
Hoe meld ik mijn kind aan......door een inschrijfformulier op te halen bij de administratie van de
school, of door te downloaden op www.kidsmixz.nl. Een ingevuld formulier kan bij de administratie ingeleverd worden, maar mag ook opgestuurd worden naar KidsmixZ, de Horst 7, 336EA
Sliedrecht.
Hoe meld ik mijn kind aan voor een dag overblijven......als er een abonnement afgesproken is
dan wordt uw kind op een bepaalde dag of dagen verwacht.
Blijft uw kind een enkele keer over dan wordt er met een strippenkaart of contant gewerkt.
Graag horen wij of uw kind komt eten of juist een keertje thuis eet. Maar ook bij ziekte horen wij
het graag.
Dit kan door te bellen naar KidsmixZ 06 39461414 of via email info@kidsmixz.nl
Indien mogelijk, graag 1 dag van te voren aanmelden.
Als dan blijkt dat er een bepaalde dag heel veel kinderen komen, kan ik een extra overblijfmoeder regelen. De regel bij KidsmixZ is dat er per 10 a 12 kinderen een overblijfmoeder is.
Wat moet uw kind meenemen naar de overblijf......brood en beker of pakje drinken. Geen snoep.
Wel fruit. Wat in het brooddoosje zit stimuleren wij om op te eten. Is er brood over, dan gaat dat
mee naar huis.
Moet ik het ook nog aan de juf doorgeven........zeker bij de kleuters raden wij aan het ook even
aan de juf door te geven, zodat zij ook weet dat uw kind tussen de middag op school eet.
Met vriendelijke groet, Ingrid de Groot-Kraaijeveld, KidsmixZ, 039461414
Groep 1b
Wij zijn gestart met woordenschat woorden. Vorige week waren dat de woorden; zwaan, gans,
eend, kampvuur, barbecue en haard. Deze week leren we alle vormen aan. De woorden hangen
op het bord boven het bureau. Het is handig als u deze woorden ook thuis gebruikt en herhaalt,
dan zitten ze er goed in.
We werken deze week nog aan het thema; ‘Nieuw schooljaar’, daarna werken we één week
over het indiaantje Indi. Dit gaat voornamelijk over tellen en de telrij. We tellen van 1 tot 10 en
soms verder. Ook tellen we terug van 10 naar 1. We leren de cijfers herkennen. Ook proberen
we van een willekeurig getal verder te tellen.
We hebben geleerd hoe we moeten knippen. De schaar knipt altijd recht vooruit, het papier
draait met je andere hand tussen de schaar door.
Er hangt een lijst op de deur waarop u kunt schrijven wanneer uw kind naar de overblijf gaat of
naar de BSO.
Aan uw linkerhand als u de klas binnenkomt ligt op het tafeltje een agenda. Hierin kunt u opschrijven als uw kind naar de tandarts of dokter moet of als het door iemand anders opgehaald
wordt of als het onverwacht naar de overblijf gaat of niet.
Ook ligt daar de lijst die u in kunt vullen als u uw kind niet op Facebook wilt hebben. Wij houden
daar dan rekening mee als we foto’s maken.
Op klasbord zetten we wel foto’s maar dit is een beschermde site waar alleen ouders van de
klas op toegelaten worden.
Denkt u nog aan het formulier voor de oudergesprekken. Ongeveer de helft moet nog ingeleverd
worden en wij willen dat graag van te voren lezen.
Vanaf vandaag is Rowan elke dag bij ons in de klas. We wensen je een fijne tijd op onze school
Rowan.
Met vriendelijke groeten, juf Heleen en juf Inge.
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Groep 2b
We hebben gewerkt aan het thema ‘een nieuw schooljaar’. Dat ronden we deze week af. Daarna zullen de vormen en de kleuren weer even extra aandacht krijgen. De vormen zijn: cirkel,
ovaal, vierkant, rechthoek, driehoek en ruit.
Kleuren: alle kleuren inclusief de nuances, zoals lichtblauw en donkerblauw. De telrij t/m 20. Ook
de buurgetallen en terugtellen van 10 naar 0. Woordenschat woorden ‘juichen en snoeien’ worden besproken en regelmatig herhaald.
De letter ‘s’ van school staat centraal en daar mogen weer spulletjes voor worden meegenomen
voor bij de letterboom.
Tevens zullen we het werken met werkboekjes op gaan starten. De kinderen leren aan de hand
van spelletjes op de vrijdagochtend. Een aantal ouders hebben zich opgegeven om hierbij te
komen helpen. Super! Mocht het zover zijn, dan zullen we jullie dit op tijd laten weten.
We zijn onlangs met elkaar naar de bibliotheek geweest om boeken uit te zoeken. Ook volgende
week zullen we weer even wat boeken gaan ophalen die besteld zijn.
Wist u dat uw kind gratis lid mag worden van de bibliotheek en dat u zeker 10 boeken per keer
mag lenen?
We gaan starten met het huisbezoek. Heeft u al uw naam achter een datum ingevuld? In principe komen wij op bezoek bij de kinderen die vorig jaar nog geen bezoek hebben gehad van juf
Heleen of juf Priscilla.
Juf Alie en juf Meike
Groep 3b
We hebben de eerste weken de letters van kern 1 herhaald en maakten kennis met nieuwe materialen zoals de woordendoos, het klikklakboekje en de lettermuur. Deze week zijn we in de
leesles gestart met kern 2. De lessen gaan over Sem en Noor, die tijdens het spelen ontdekken
dat het rommelt in de buik van Sem. Naar aanleiding van dit verhaal leren de kinderen de woorden teen (t), een (ee), neus (n), buik (b) en oog (oo) aan en halen daar steeds de losse letters
uit.
Deze week hebben we de eerste toets van rekenen gehad, aan de hand van de gegevens kijken
we wat de kinderen nodig hebben en gaan aan de slag met herhaling of verdieping. Ook hebben we kennis gemaakt met Didi en Doedel, twee rekenvriendjes van de schooltelevisie. Zij komen allerlei rekenproblemen tegen, die we daarna met elkaar oplossen!
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een “contract” ondertekend, waarin ze aangeven dat iedereen zijn best doet om er een super schooljaar van te maken met elkaar! Top!
In het kader van “samen spelen, samen delen” hebben we gekeken en geluisterd naar het verhaal van “De mooiste vis van de zee”. Hier zijn we over aan het knutselen en tekenen.
Verder zien we u graag volgende week op het “oudervertelgesprek” waarin uw kind centraal
staat, tot dan!
Juf Rian en juf Roelie
Groep 4b
Wat wordt er hard gewerkt in groep 4. Wat fijn om zoveel enthousiaste, leergierige en gemotiveerde kinderen in de klas te hebben!
Met spelling hebben we woorden geleerd die beginnen met drie medeklinkers zoals; spruit,
sproet, straat etc. Dit zijn luister woorden. Ik schrijf op wat ik hoor. In ons vloeiend en vlot boekje
hebben we geoefend met woorden die eindigen op end. Verder hebben we geleerd wat lidwoorden (de, het, een) en zelfstandig naamwoorden (naam voor een mens, dier of ding) zijn. Dit was
best wel lastig. We hebben in zinnen gezocht naar het lidwoord en zelfstandig naamwoord.
Met rekenen zijn we bezig met de telrij t/m 100. De kinderen moeten aan kunnen geven tussen
welke twee tienvouden een getal ligt. Bijv. 27 ligt tussen het tienvoud 20 en 30. Maar ook het
splitsen van getallen in tienvouden en eenheden is aan de orde geweest.
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Naast alle nieuwe kennis die we opgedaan hebben, hebben we met elkaar een klassengesprek
gehad over wat we belangrijk vinden in groep 4. We zijn tot de conclusie gekomen dat we ons
aan een aantal afspraken/regels moeten houden om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier
naar school komt en om ervoor te zorgen dat iedereen goed kan leren. Dit ‘recept’ met ingredienten voor een fijne klas is uitgewerkt en daar heeft iedereen zijn ‘handtekening’ onder gezet.
Verder hoop ik u volgende week te zien op het oudervertelgesprek.
Juf Naomi
Groep 5b
We zijn inmiddels al weer aan de derde week bezig! Het werken met Snappet en de tablets begint een beetje te wennen. We zijn volop bezig met rekenen, spelling, taal en lezen. Aan de
zaakvakken wordt op dit moment wat minder aandacht besteed. In plaats daarvan ‘vergaderen’
we regelmatig; wat vinden we belangrijke regels, waar gaan we vooral aan werken, hoe gaan
we met elkaar om? Als dit goed op de rit staat, heb je daar het hele jaar veel profijt van.
Met rekenen herhalen we de strategieën m.b.t. optellen en aftrekken en de tafels. Vooral dat
laatste is wat weggezakt, dus het zou prettig zijn als u hiermee ook thuis wilt oefenen.
Met spelling zijn we bezig met –ng, -nk, en jager (aan het eind van de klankgroep hoor je hem
lang, moet er één op de gang) en bakker (aan het eind van de klankgroep hoor je hem kort, krijg
je een medeklinker extra op je bord). Met taal doen we veel aan woordenschat, en aan de
woordsoorten: werkwoord, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord. Aankomende
week komen de verkleinwoorden aan bod.
Juf Annette
Groep 6b
De derde week zit er al bijna op, september is al van start en we zijn nog lekker een beetje aan
het nazomeren. Inmiddels hebben we het samen al over heel wat belangrijke zaken gehad: hoe
en wanneer werken we samen, hoe vraag je hulp en hoe zorgen we er met zijn allen voor dat
iedereen fijn in de klas rustig kan werken? Belangrijke zaken waar we met zijn allen de eerste
weken veel mee bezig zijn. Er wordt ook hard gewerkt op de tablets, waaraan we al steeds meer
gewend beginnen te raken! Met rekenen oefenen/herhalen we veel met delen en vermenigvuldigen. De tafels zitten niet bij iedereen meer even goed in het koppie, maar met veel oefenen
komt het vast in orde. Voor een aantal kinderen zal er wat extra leerstof worden meegegeven
om thuis te kunnen oefenen. Bij taal leren we over persoonsvormen en leestekens en bij spelling
hebben we de woorden eindigend op ‘ng’ en ‘nk’ nog is doorgenomen.
Met aardrijkskunde en topo hebben we een begin gemaakt, de kinderen weten al heel wat aan
te wijzen op de grote kaart van Nederland die in de klas hangt!
Volgende week starten we met de talentenmiddag op dinsdag. We houden nog even spannend
wat we allemaal gaan doen!
Meester Joni
Groep 7b
De eerste twee en halve week zitten er weer op. We zijn goed gestart met Snappet op de tablets. De kinderen pakken de manier van werken met de tablets erg goed en snel op.
Ook de juffen worden er steeds handiger in en ontdekken steeds meer tools waar zij erg blij van
worden.
Zo houdt de tablet zelf bij welke doelen het kind nog niet beheerst of waar nog niet aan gewerkt
is omdat een kind bijvoorbeeld afwezig was. Kinderen kunnen tijdens het zelfstandig werken
extra met deze doelen aan de slag. Dit kan zelfstandig of samen met de leerkracht, onderwijsassitente of stagiaire. Op de donderdag en vrijdag krijgen wij namelijk de hulp van Charlotte.
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

Maandagochtend zijn de kinderen nog eens gecontroleerd op luizen. Helaas waren er een paar
kinderen met neetjes. Willen jullie er extra alert op zijn dat de haren vast worden gedragen? In
de hoop hiermee verspreiding te voorkomen.
Ook zijn wij begonnen aan het huiswerk werkwoordspelling zoals besproken op de informatie
avond. Iedere donderdag krijgen de leerlingen een nieuwe bladzijde uit hun boekje op. Dit noteren we met zijn allen in onze agenda zodat we ook oefenen om deze te gebruiken. We hebben
de kinderen gevraagd dit huiswerk samen met papa/mama, opa/oma, broer/zus te doen. Dit
omdat leerlingen bij het maken van werkwoordspelling vaak slordigheidsfouten maken omdat zij
te snel willen.
Voor in het boekje hebben we een schema toegevoegd waarin alle stappen staan die doorlopen
moeten worden. Het huiswerk wordt een week van te voren opgegeven, mag eerder dan de
donderdag erop worden meegenomen en zal samen worden nagekeken. Er mag niet vooruit
gewerkt worden omdat wij graag zelf de nieuwe leerstof uitleggen.
Iedere maandag zal er rekenhuiswerk ingeleverd moeten gaan worden. Ook dit wordt klassikaal
besproken en wordt er iedere week een nieuwe bladzijde opgegeven. Wanneer dit huiswerk
start zullen we u middels het Scheepjournaal informeren.
Zoals u ook heeft kunnen lezen in de mail, zijn de oudervertelgesprekken van 12 en 14 september vrijblijvend omdat wij de klas voor het tweede jaar draaien. Natuurlijk is iedereen welkom!
Volgende week gaan we van start met talentontwikkeling. Op de dinsdagmiddag krijgen de kinderen van 5 t/m 8 van verschillende leerkrachten informatie/workshops over fotografie, handwerken, proefjes etc.
a.s. vrijdag staat Meester Lars voor de klas omdat Juffrouw Berber een trouwerij heeft.
29 september gaan we ’s middags met de klas naar de Waterzuiveringsinstallatie.
14 september krijgen wij les van Code Uur. Later meer hierover.
EN DAN HEEL LEUK NIEUWS
Juf Annette heeft vorig jaar de groepen ingeschreven om met de groep 7 en 8 naar het Rijksmusuem te gaan. Echter hebben heel veel scholen zich aangemeld en horen scholen op basis
van loting of zij uitgenodigd worden. Wij hebben vorige week te horen gekregen dat wij zijn ingeloot om met de klas vrijdag 7 oktober naar het Rijksmuseum te gaan! Dank je wel Juf Annette!
Juf Meike en juf Berber
Groep 8b
De eerste weken zijn alweer voorbij gevlogen. De kinderen werken hard om zich verder te ontwikkelen. Met rekenen blijven we nog even de stof van groep 7 herhalen. Zo staan het cijferend
vermenigvuldigen (67x45) en cijferend delen (6789:76) centraal. Ook kunnen inhouds- en oppervlaktematen worden omgerekend. Met spelling worden de weetwoorden met –y en Engelse
en Franse leenwoorden behandeld. Inmiddels wordt er ook druk geoefend om lichaamsdelen te
benoemen in het Engels. Huiswerk is inmiddels ook meegegeven. Voor volgende week staat
Engels en taal op het programma. Ook maken de kinderen een filmpje over het draaien van de
aarde om de zon of was het nou andersom? Naast al het harde werken staan er ook ontspannende en leerzame activiteiten gepland. Zo gaat de klas op vrijdag 23 september naar het gemeentehuis om het Bachfestival mee te maken. Klassieke muziek voert dus de boventoon in
groep 8b. Ook heeft juf Annette geregeld dat we op vrijdag 7 oktober naar het Rijksmuseum in
Amsterdam mogen. Erg gaaf!!!
Meester Lars
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