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Van de directie
Allereerst wil ik alle ouders hartelijk bedanken die, op welke wijze dan ook, hebben meegewerkt om het Sinterklaasfeest voor de kinderen tot een succes te
maken. Sinterklaas en zijn Pieten hebben genoten van het optreden van de kinderen. We hadden u best allemaal willen uitnodigen, maar met vier groepen is
daar is onze toneelzaal helaas te klein voor. Sinterklaas is nog maar net terug
naar Spanje en de kerstbomen staan alweer in de klassen. Buiten hangen er
weer lichtjes aan de school, met dank aan twee fitte opa’s. Een gezellige tijd
breekt aan.
Kerstfeest op De Driemaster
Woensdagavond 21 december vieren we op school kerstfeest met een kerstbuffet.
Aan alle ouders vragen we om iets lekkers te maken voor zo’n 8 kinderen.
Vanaf volgende week maandag hangen er kerstbomen op de deuren van de
klaslokalen. Hierop kunt u aangeven wat u wilt gaan maken. U kunt kiezen uit
een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Het kan warm of koud zijn. Als u
googelt op ‘Hapjes Kerstbuffet School’ dan vindt u tal van recepten
We vragen u dit op woensdagavond mee te nemen en in de klas te zetten.

Agenda
Di. 20 dec. 18.3019.30
Kerstmusical voor
ouders gr. 6
Wo. 21 dec. 17.00
uur – 19.00 uur
Kerstfeest op school
Woensdag 11 januari
Dammen
Za. 14 januari 10.0012.00
Open Huis voor
nieuwe ouders

Het kerstfeest ziet er als volgt uit:
De kinderen
Om 17.00 uur worden alle kinderen in de klas verwacht. Daar wordt het eten neergezet. Daarna gaan we
met elkaar eten. Na het eten gaan de kinderen naar de toneelzaal. Om ca. kwart voor zeven komen alle
kinderen naar buiten om kerstliedjes te zingen. Daarna gaan de kinderen weer naar binnen naar hun eigen klas. De kinderen uit de groepen 1 t/m 5 kunnen bij hun eigen ingang worden opgehaald en gaan met
hun ouders naar huis. De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 kunnen worden opgehaald of gaan zelf naar
huis.
Ouders
De Ouderraad zorgt weer voor een gezellig schoolplein. Vanaf kwart over zes kunt u een beker chocolademelk of glühwein komen drinken. Ook zal de ouderraad zorgen voor een hapje. Om ca. kwart voor
zeven kunt u luisteren naar de kerstliedjes die de kinderen gaan zingen. Als de kinderen weer naar binnen
zijn, kunt u ze ophalen bij hun eigen klas. Daarna is het kerstfeest afgelopen.
Donderdag is een gewone schooldag en vrijdag ’s middags zijn de kinderen vrij.
Kerstmusical groep 6
De ouders van de kinderen uit groep 6 worden dinsdagavond 20 december om 18.30 uur verwacht in de
toneelzaal om te kijken naar de kerstmusical van hun kind. Wij verzoeken u opvang te regelen voor de
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broertjes en/of zusjes. Zij gaan woensdagochtend de musical bekijken. Mocht opvang regelen niet mogelijk zijn, neemt u dan even contact op met de leerkracht.
Woensdagochtend na de pauze voert groep 6 de musical op voor de kinderen van de school. Zo komen
we alvast in kerstsfeer voor ’s avonds.
Dammen
Woensdag 11 januari staat het jaarlijkse schooldamtoernooi op de agenda, georganiseerd door Damvereniging Denk en Zet.
Locatie – De Parel (voormalig Hervormd Centrum) Talmastraat 9
Aanvang – 13.15 tot ongeveer 16.15.
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. Wij kunnen de kinderen dan voor 6 januari
opgeven in de categorie welpen (leerlingen t/m groep 6) of pupillen (oudere leerlingen)
Groep 1b
We hebben een heel fijn Sinterklaasfeest gevierd met mooie optredens van de groepen 1 tot en met 4. Er
zijn ook lekkere kruidnoten gebakken en de kinderen hebben een mooi cadeau gekregen.
Nu is de Sint weer naar Spanje en gaan wij de klas in Kerstsfeer brengen.
We leren de letter k van Kerst, het gebaar hierbij is een knippende schaar.
We maken mooie Kerstlichtjes. We maken kaarsen op de kralenplank.
We leren de cijferbeelden 1 tot en met 6 aan bij de jongste kleuters. Bij de kinderen die al wat langer op
school zitten, werken we aan de getallen tot en met 12.
De woorden van deze week zijn; ruiken, landen, de ijsschots, bevroren, de strik en scheppen.
Verder gaan we de klas gezellig maken en leren we Kerstliedjes aan.
Juf Heleen en juf Inge.
Groep 2b
Na de zeer prettige en open voortgangsgesprekken en Sinterklaas, gaan we ons richten op het laatste
feest van dit jaar, Kerstmis.
Meteen na het vertrek van de goedheiligman wordt de klas omgetoverd in een sfeervolle ruimte.
De kerstboom staat er, de open haard ziet er gezellig uit. De nieuwe letter die we aanleren is de letter “k”
van Kerst.
Uiteraard zullen we naast de instructieve lessen ook mooie werkjes en leren we leuke liedjes.
We leren de woorden “gewei, hoef, iglo” aan.
Het mooiste lied dat we gaan leren is: “Ik hou van december”.
Ik hou van december,
Met zijn feestdagen,
Ik hou van december,
Vooral de kerstdagen.
Want dan zijn we bij elkaar,
gezellig bij elkaar,
een bal en een kaars, en een piek op de boom.
We willen graag met de kinderen kerstbakjes maken.
Wilt u ze daarom een bakje meegeven, het liefst met wat oase erin en wat spulletjes om het stuk te verfraaien. Denk daarbij aan een kerstballetje of kerstfiguurtje.
Wie heeft er tijd om op maandagmiddag 19 december mee te helpen om de bakjes te maken?
Er wordt een lijst op de toiletdeur gehangen, waar u uw naam kan invullen. Opa en oma zijn uiteraard ook
van harte welkom.
Verder zou het geweldig zijn als u eens in uw tuin wilt kijken of er klimop, skimmia, kersttakken, hulst, etc.
staat. U kunt dat allemaal meenemen naar school, zodat we mooie kerstbakjes kunnen maken. U kunt de
bakjes al meteen meegeven, graag met de naam van uw kind op de onderkant. De takken mogen vanaf
woensdag 14 december onze kant opkomen. Zo kunnen wij zien of we in het weekend moeten bijkopen.
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Verder willen wij de ouders van Ceylin feliciteren met de geboorte van hun zoon Levi. Het is vast een
prachtig kindje. Juf Meike en juf Alie
Groep 3b
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. Ook leuk om te
horen dat de kinderen het lezen thuis zo oppakken, er gaat vaak een wereld voor ze open…
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!
We zijn gestart met kern 6 en 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?
Juf Roelie en Juf Rian
Groep 4b
We kunnen terug kijken op een super gezellig, maar ook een druk Sinterklaasfeest. We hebben opgetreden voor Sinterklaas en zijn pieten, pepernoten gebakken en we zijn met Sinterklaas en zijn pieten op de
foto geweest. De ochtend is voorbij gevlogen.
Naast alle gezelligheid die deze tijd van het jaar met zich mee brengt, is er ook hard gewerkt. Met spelling
hebben we een nieuw leerdoel behandeld. De –eeuw, -ieuw en –uw woorden. Dit zijn klank- regelwoorden. Hoor ik eew, dan schrijf ik eeuw. Hoor ik iew, dan schrijf ik ieuw. Hoor ik uuw, dan schrijf ik uw. Daarnaast blijven we eerder aangeboden leerdoelen herhalen.
Met rekenen zijn we volop bezig met de tafels. De tafel van 1, 2 en 5 hebben de kinderen al gehad. Oefent u thuis met ons mee? Ook de vijf minutenstanden met het klokkijken blijven we oefenen (5 over 3 en
5 voor half 7). Met taal hebben we nieuwe woorden geleerd die bij het thema ‘eten’ horen. Woorden als:
bereidingswijze, de garde, de ingrediënten en het recept zijn aanbod gekomen.
Voor het knutselen zijn we nog op zoek naar een glazen potje. Als u deze thuis heeft, zou u die met uw
kind mee naar school willen geven? Alvast bedankt.
Juf Naomi
Groep 5b
De Sint is inmiddels weer vertrokken maar hij heeft in groep 5 een heleboel blije kinderen achtergelaten.
We hebben samen veel plezier gehad tijdens het uitpakken van de surprises. Het waren 29 geweldige
kunstwerken. Iedereen heeft een mooi cadeau gekregen en we hebben een heleboel pepernoten gegeten. Ook hebben wij als klas een cadeau gehad. De sint had stiften en een mooi kleurboek meegenomen.
Precies een goed cadeau voor groep 5 omdat zij alle vrije minuten steken in knutselen en kleuren. Vorige
week hebben de kinderen de tafel van 5 en 10 meegekregen naar huis. Deze week hebben al een heleboel kinderen de tafel opgezegd. Dit moet op volgorde en door elkaar. Is het nog niet gelukt, dan moet er
thuis nog even flink door geoefend worden en hopen we dat het voor vrijdag alsnog lukt. Deze week gaan
we verder met de tafel van 1 en 2. Ook in de klas oefenen we de tafels samen. Deze tafels mogen t/m 16
december geoefend en opgezegd worden. Met spelling oefenen we de woorden die eindigen met ig. Heel
vreemd dat deze soms klinken als ug maar toch als ig worden geschreven. Met taal focussen we ons op
het schrijven van teksten en zinnen. Een zin begint met een hoofdletter en eindigt ook weer ergens mee.
Dit is niet altijd een punt maar ook wel eens iets anders. De vraagtekens en uitroeptekens vliegen ons om
de oren maar gelukkig weten we er goed raad mee. Veel thuis hardop lezen is een goede oefening om de
zinsopbouw te leren kennen. Op school oefenen we hard met lezen. Dus laat u de komende weken lekker
voorlezen door uw kind in plaats van andersom.
Juf Louise
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Groep 6b
De verjaardag van de Sint vierden we afgelopen vrijdag. Een topfeest met fantastische surprises en cadeaus waarmee een ieder is verwend. En ja hoor…..Sint is nog maar net de deur uit of de kerstboom is
alweer opgetuigd. De laatste weken van het jaar zorgen de lampjes en de versiersels rondom kerst voor
wat extra gezelligheid en warmte in het lokaal. De kerstmusical gaat nu echt opschieten, de laatste twee
weken gaan we nog even vol aan de bak om straks een mooi toneelstuk neer te kunnen zetten. Met speciaal dank aan alle moeders die helpen met het decor en de kleding!
Natuurlijk wordt er ook gewerkt. Met rekenen hebben we een begin gemaakt met de breuken. Dat vonden
we allemaal stiekem best spannend, maar we kwamen er al snel achter dat het allemaal wel mee viel. We
gaan er nog druk mee aan de slag. Bij spelling beginnen we aan een nieuw blok waarin centraal staan de
woorden eindigend op een –d, woorden met een open lettergreep (ja-ger) en woorden met een verdubbeling van de medeklinker (baKKer). We leren de opbouw van een zin steeds beter te begrijpen, want we
hebben het over zinsdelen. De toetsen voor de zaakvakken staan even op een laag pitje, maar in het
nieuwe jaar gaan we o.a. flink aan de slag met topo en Engels.
Kortom, gezelligheid, musical en nog even flink aan de slag de komende weken.
Meester Joni
Groep 7b
Sinterklaas is de deur nog maar net uit maar onze klas is al klaar voor de kerst. Een gezellige periode en
dat zie je ook in de klas!
Het werkstuk is inmiddels ingeleverd en deze zullen nagekeken gaan worden door ons.
We zijn in de klas gericht bezig met ons eigen leerproces. Tijdens de voortgangsgesprekken hebben we
hier mooi één op één bij stil kunnen staan. De kinderen zijn hierdoor nog extra gemotiveerd. We blijven
oefenen aan het feit dat de kinderen het moeten doen voor zichzelf : intrinsieke motivatie.
Dinsdag 20 december gaan we naar het Willem de Zwijger College samen met groep 8. Leuk om hier ook
alvast een kijkje te nemen. U hoort nog hoe laat de kinderen verwacht worden aan de Belleflleur. Aan het
einde van mogen de kinderen weer daar opgehaald worden of gaan ze zelfstandig naar huis. Ook hiervan
hoort u de tijd nog.
Woensdag 21 december vieren we weer gezellig kerst op school. Meer informatie hierover vindt u in het
algemene stukje aan het begin van dit Scheepsjournaal.
Juf Meike en Juf Berber
Groep 8b
In groep 8b is de kerstboom inmiddels al opgetuigd en hangen er vele lichtjes in de klas. Een gezellige
boel dus. In de komende weken gaan we verder aan de slag om de doelen van Snappet te behalen. Is het
doel nog niet bereikt tijdens de reguliere les? Geen probleem, dan werken de kinderen hier nog verder
aan tijdens hun werkpakkettijd. Aan het einde van deze tijd leveren de kinderen een werkpakketbriefje bij
mij in. Ik controleer voor de kinderen of het doel bereikt is. Gelukt? Dan mogen ze het doel afstrepen op
het planbord. Ze krijgen zo mooi inzicht in hun eigen ontwikkelingsproces. Op dinsdag 20 december gaan
we naar het Willem de Zwijger College. Centraal staat het Taaldorp tijdens deze dag. De kinderen hebben
de afgelopen weken geoefend om in het Engels zich staande in alledaagse situaties, zoals in de supermarkt of in het hotel. De kinderen mogen op deze dag laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Gezelligheid en hard werken gaan weer hand in hand de komende weken in groep 8b.
Meester Lars
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