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Van de directie
De Sinterklaastijd zit er weer op. Wat hebben we een gezellig feest met
elkaar gevierd. Sint en zijn Pieten hebben genoten van de optredens. En
wat zijn er prachtige surprises gemaakt. Iedereen kan op een mooie dag
terugkijken! Dank aan iedereen die meegeholpen heeft om deze dag zo
goed en mooi te laten verlopen.
In dit Scheepsjournaal leest u veel over het komende kerstfeest. Wij zijn
al helemaal in de Kerstsfeer dankzij ouders die onze school mooi versierd
hebben. Heel erg bedankt daarvoor!
Kerststukjes maken vrijdagochtend 16 december
We willen vrijdagochtend (groep 1-4) en vrijdagmiddag (groep 5-8) met
alle kinderen kerststukjes gaan maken. De kinderen moeten dan een aantal spullen zelf meenemen, namelijk een bakje + oase + kaars en wat
decoratie voor in het kerststukje. De familie Dikmans zorgt voor takken en
groen voor alle kinderen. De kerststukjes mogen na de kerstviering van
21 december gelijk mee naar huis. We hebben een aantal moeders bereid gevonden die ons komen helpen bij het maken van de kerststukjes.

Agenda
Ma 19 december
18:30 Kerstmusical
ouders groep 6
Di 20 december
8.30-15.00 Groep 7/8
naar de Willem de Zwijger
Wo 21 december
16:30 Kerstviering alle
groepen
Wo 11 januari
Dammen
Za 14 januari
10:00-12:00 Open Huis

Kerstmusical
Er is de laatste weken door de kinderen van groep 6 heel hard gewerkt aan de musical. Dit doen
zij samen met de 2 ouders en wat fijn dat ze er samen een mooi stuk van maken, zodat we er
allemaal van kunnen genieten tijdens de kerstviering.
Maandagavond 19 december om 18.30 uur wordt de musical voor (groot)ouders opgevoerd. De
zaal is om 18:15 uur open. Omdat onze groep 6 niet zo heel groot is, mag iedere leerling 4 personen uitnodigen om te komen kijken. Voor broertjes en zusjes graag opvang regelen, zij kunnen de musical woensdag zien tijdens het kerstfeest.
Kerstfeest woensdag 21 december
Op woensdag 21 december vieren wij met alle kinderen het kerstfeest.
Ook dit jaar willen we voor alle groepen een kerstbuffet organiseren. U heeft een brief ontvangen met daarin uitleg over het buffet.
Waarschijnlijk heeft u het al gedaan, maar geeft u het nog even door aan de leerkracht als uw
kind een voedselallergie heeft, zodat er voor iedereen iets lekkers zal zijn tijdens het buffet?
Het tijdschema voor het kerstfeest is als volgt:
 Tussen 16.30 en 16.40 uur worden alle kinderen in de klassen verwacht.
 Om 16.45 uur starten we met het kijken naar de kerstmusical.
 Vanaf 17:30 uur zal er in de klassen gegeten worden.
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Om 18:30 gaat de voordeur open en zal er in de gemeenschapsruimte muziek zijn.
De ouders van de groepen 1 t/m 4 kunnen hier wachten en zullen een seintje krijgen, wanneer de kinderen kunnen worden opgehaald, dit zal rond 18:35 uur zijn.
Om 18:45 uur mogen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 naar hun ouders in de gemeenschapsruimte. Wanneer uw kind direct zelf naar huis mag, graag dit even doorgeven aan de
leerkracht.

Zoals u hierboven kunt lezen, bent u als ouders van harte welkom om vanaf half zeven te komen luisteren naar onze Driemasterband, zij gaan in de gemeenschapsruimte voor ons optreden. Wij zijn allemaal erg trots op onze Driemasterband, ze hebben in korte tijd heel hard geoefend en we zijn dan ook erg benieuwd naar hun optreden. Tevens is er een dansoptreden van
een aantal meiden van groep 6 t/m 8, zij hebben een geweldige kerstdans met elkaar gemaakt.
Ook dit jaar zorgt onze Ouderraad weer voor een glaasje warme glühwein of chocolademelk.
Dammen
Woensdag 11 januari staat het jaarlijkse damtoernooi op de agenda (zie brief verderop in dit
Scheepsjournaal).
Voor de damlessen hebben we ons eerder al op kunnen geven. Deze zijn inmiddels gestart.
Maar ook zonder de damlessen mogen de kinderen deelnemen aan het damtoernooi!
Wilt uw kind mee dammen op 11 januari?
Graag opgeven bij de juf of meester voor de kerstvakantie.
Groep 1/2
Sinterklaas is het land weer uit, welkom Kerstman. De school en de klassen zijn al helemaal in
kerstsferen gebracht door een aantal enthousiaste ouders, super bedankt daarvoor. Nu zijn we
dan toch echt begonnen aan het laatste stukje van 2016. Wat gaat de tijd toch ontzettend hard
zeg. Deze laatste weken werken we natuurlijk rondom het thema Kerst. We gaan een aantal
mooie kerstversieringen maken voor in de klas. Zoals u hierboven al hebt kunnen lezen gaan we
volgende week vrijdag ook een eigen kerststukje maken. Wat gaan we met elkaar weer een gezellige tijd beleven op onze school aan de Tonneband.
Groep 3/4
Alle voortgangsgesprekken 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.
Sinterklaas is inmiddels weer naar het warme Spanje en wij maken ons al weer op voor het volgende feestje. De klas komt weer helemaal in kerstsfeer, gezellig hoor!
Wij willen vragen of alle kinderen een klein glazen potje (het model van een klein Hak-potje)
mee willen nemen voor hun waxinelichtje voor het kerstfeest. Graag met de naam van het kind
erop. We gaan er een mooi lantaarntje omheen knutselen.
In groep 3 ronden we deze week met het lezen kern 5 af. Volgende week starten we met kern 6
met het verhaal over Pauw en Krokodil. Zij vonden dat alleen dieren, die uit een ei kwamen, het
mooie park mochten bezoeken. Gelukkig was Olifant deze onaardige dieren te slim af, maakte
een ei van klei en werd de baas van het park. Olifant besloot dat iedereen naar het park mocht
komen, eind goed, al goed. Eigenlijk een mooie kerstgedachte toch?
We leren de woorden en letters geit (g), uil (ui), pauw (au), duif (f) en ei (ei). Dit zijn de laatste
woorden en letters van het aanvankelijk lezen.
Tijdens de rekenles tellen we al tot 100. Soms steeds met 1 stap, maar ook met 10 tegelijk. We
hebben kennisgemaakt met de 100-kralenketting, splitsen met de eierdozen boven de 10 en
leren klokkijken met kwart over en kwart voor…Dat is voor veel kinderen nog lastig, misschien
wilt u thuis ook wat extra klokkijken?
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

In groep 4 wordt het x-teken bij rekenen geïntroduceerd en de eerste tafel komt aan bod, namelijk de tafel van 5. Na de kerstvakantie kunnen de kinderen ook voor iedere behaalde tafel een
sticker gaan verdienen op de tafelposter. Hierover in het volgende scheepsjournaal meer informatie.
De kinderen gaan ook optellen en aftrekken met tienvouden (34+20) en meten met centimeters
en meters. Bij spelling worden de woorden met eind –t en eind –d, -aai, -ooi, -oei en woorden
die beginnen met be-(begin), ge(geval)-, ver- (verhaal) verder geoefend en getoetst in een dictee.
Bij taal leren de kinderen het aantal klankgroepen in een woord bepalen (e-ten, kerst-maal-tijd),
pictogrammen met hun betekenis kennen en de opbouw van een goede zin herkennen. Ook
gaan ze een verhaaltje schrijven met een inleiding, kern en slot.
Groetjes juf Ellen en juf Ingrid
Groep 5/6
Sinterklaas is nog niet vertrokken of de kerstboom staat alweer in de klas. Wat een mooie surprises zijn er gemaakt en wat is iedereen verwend in groep 5/6.
Groep zes is hard aan het oefenen voor de kerstmusical en het wordt steeds beter en mooier
met alle decorstukken erbij. We gaan zelfs een stukje film opnemen op een kinderboerderij.
In de klas zijn we lekker hard aan het werken en kunnen we op ons weektaakbriefje zien aan
welke doelen we moeten werken. Hebben we een doel behaald dan komt er een mooie sticker
op het briefje erbij.
Groep vijf heeft het met rekenen over verhaaltjessommen waar je moet rekenen met getallen tot
de 100 en groep zes is aan het rekenen met kommagetallen, wat soms best lastig is.
Voor taal zijn de hoofdletters, de aanhalingstekens en het afbreekstreepje gepasseerd.
En met LOS reizen we via google maps de wereld rond en kijken we hoe lang het duurt om bij
voorzieningen o.a. zwembad, pretpark, gymzaal en bezienswaardigheden in het buitenland te
komen met auto, vliegtuig, trein of boot. We zijn lekker bezig dus!
Groetjes van juf Ramona
Groep 7/8
Een goocheldoos, sushitafel en een ski-piste: het kwam allemaal voorbij en nog véél meer. Wat
hadden de kids geweldige surprises gemaakt!! We kunnen terugkijken op een gezellig en sfeervol Sinterklaasfeest. De komende weken staan in het teken van het voorbereiden op kerst. Er
wordt al weer volop geoefend met de kerstband en het kerstkoor.
In de klas gaan we verder met het voorbereiden op de Cito Midden toetsen. Vandaag hebben
alle kinderen een persoonlijk doelenformulier gekregen. Hierop staat vermeld aan welke specifieke doelen hij/zij nog moet werken tot aan de kerstvakantie, voor reknen/taal/spelling/technisch
lezen. We kunnen namelijk in Snappet precies zien op welke onderdelen elk kind nog extra
moet oefenen. Daarnaast werkt groep 7 met spelling aan ‘bezit’ (bijv. Anna’s hond, Menno’s
boek) en groep 8 aan Engelse leenwoorden.
De kinderen die meedoen aan de Digitale Leerschool krijgen binnenkort op school hiervan een
toets. Dit om in kaart te brengen waar ze nu ongeveer staan, zodat kan worden bepaald of ze op
het juiste niveau aan het werk zijn.
Morgen hebben de kinderen geen repetitie, nog in verband met Sinterklaas. Het huiswerk spelling groep 8 gaat overigens wel gewoon door. Volgende week donderdag krijgt de klas een
overhoring ‘woordjes lezen’ ter voorbereiding op de DMT. Deze hebben ze vandaag mee gekregen naar huis.
Vandaag hebben de kinderen een fotografieworkshop gekregen van een ouder van school: Katy
van Houwelingen. Zij is professioneel fotografe en kwam vertellen over de fijne kneepjes van dit
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aan enthousiast hun medewerking verleend. De kinderen hebben een opdracht mee naar huis
gekregen om de komende weken zelf mee aan de slag te gaan: ze gaan namelijk zelf een foto
maken. Op vrijdag 13 januari gaan we alle foto’s bekijken en bespreken. Hiervan willen we dan
een mooie fotocollage gaan maken. Uw kind kan u hier ongetwijfeld meer over vertellen. Op
vrijdag 16 december krijgen de kids nog een leuke kerstworkshop aangeboden, waarin ze verschillende dingen gaan maken. Fijn dat er vanuit ouders zo veel betrokkenheid is betreffende de
talentenworkshops.
Dinsdag 20 december gaan we met de hele klas naar de Willem de Zwijger. Daar gaan we de
hele dag (van 8.30 uur tot en met 15.00 uur) lessen volgen, onder andere muziek en gym. We
zoeken nog 1 á 2 ouders die mee willen gaan, graag opgeven bij de juf.
Op vrijdag 17 december zal Chloe voor het laatst bij ons in de klas zijn: zij is verhuisd. We wensen haar alvast het allerbeste toe op haar nieuwe school!
Hartelijke groeten van juf Caroliene en juf Marieke
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Datum

1 december 2016

Betreft

Schooldammen basisonderwijs op woensdag 11 januari 2017
Geachte heer/mevrouw,

De schooldamkampioenschappen voor het basisonderwijs vinden dit jaar plaats op woensdagmiddag 11 januari 2017. Namens Damvereniging Denk en Zet wil ik u uitnodigen om met
uw school aan dit toernooi deel te nemen.

Hieronder treft u alle informatie aan:
 Inschrijven kan in de categorie Pupillen en Welpen
 Welpen – Leerlingen t/m groep 6
 Pupillen – In de praktijk zijn dit de oudste leerlingen maar de teams mogen ook
bestaan uit leerlingen vanuit lagere groepen
 Locatie – De Parel (voormalig Hervormd Centrum), 3371 VG, Talmastraat 9
 Aanvang – 13.15
 Sluiting – Ongeveer 16.15

U kunt meerdere teams (vier spelers per team) opgeven voor deelname. U wordt verzocht bij
de inschrijving aan te geven hoeveel teams ingeschreven worden in de categorie pupillen of
welpen. Heeft u meer dan vier leerlingen voor één team? Dit is geen probleem; ze mogen
rouleren binnen hetzelfde team.
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Voor de vervolgwedstrijden om het kampioenschap van Zuid-Holland-Zuid zijn er voor de
welpen vier plaatsen en voor de pupillen vijf plaatsen beschikbaar. Deze vervolgwedstrijden
zullen plaatsvinden in Hoogblokland op woensdagmiddag 15 februari (welpen) en woensdagmiddag 22 februari (pupillen).

Opgave van teams is mogelijk tot uiterlijk 6 januari 2017. We zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Damvereniging Denk en Zet
Wim Kalis
e-mail: wimkalis@solcon.nl
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