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Agenda

Van de directie
‘Ik ben welkom’ week
Volgende week is de jaarlijks terugkerende ‘Ik ben welkom week’. Wij
willen alle ouders weer de gelegenheid geven om een kijkje te komen
nemen in de klas van uw kind(eren). U kunt een dag kiezen om het eerste
half uur van die dag mee te maken. Op de deur van iedere groep zal vanaf morgen een briefje hangen waarop u kunt intekenen.
Op de kalender staat in deze week op 21 maart een Kijkavond met kind
genoemd. Deze gaat in deze week niet door. De kijkavond vindt plaats op
dinsdag 11 april. Dan sluiten wij ons Kunstproject af door al de gemaakte kunstwerken aan u te tonen.
.
Boomfeestdag
Zowel onze kinderen als de kinderen van De Wonderwijzer uit de groepen
5/6 zijn uitgenodigd om dit jaar mee te doen aan de Boomfeestdag 2017.
Zij gaan onder begeleiding van mensen die in de groenvoorziening werken, bomen en struiken planten in en nabij het Westwijkpark. Het park is
vaak nat. Het is daarom verstandig als de kinderen laarzen aan hebben.

20 t/m 24 maart
Ik ben welkom week
22 maart
Nationale boomfeestdag groep 5/6
24 maart
pannenkoekendag gr.
3/4
27 maart
Start Kunstproject
27 maart gr. 3/4 bibliotheek
31 maart
School op Seef
11 april
Kijkavond met kind

Kangoeroe rekenwedstrijd
Morgenochtend wordt de jaarlijkse rekenwedstrijd gehouden. In de groepen 3 tot en met 8 hebben de voorrondes in de klas plaatsgevonden. De beste rekenaars mogen morgen meedoen
met de echte wedstrijd. Wij wensen al deze kinderen alvast heel veel succes en plezier toe! De
uitslag laat nog wel even op zich wachten, pas na de meivakantie horen wij hoe de kinderen
gescoord hebben.
Korfbal
Woensdagmiddag 31 mei wordt door de korfbalvereniging Vriendenschaar en HKC weer een
korfbaltoernooi georganiseerd op het terrein van korfbalvereniging Vriendenschaar. Ook dit jaar
zal De Driemaster deelnemen aan dit toernooi.
De groepen 3 / 4 en 5 / 6 spelen met 4 kinderen in een team. De groepen 7 en 8 spelen met 8
kinderen. Het aantal kinderen dat mee kan doen hangt af van het aantal coaches dat zich meldt.
Als uw kind mee wil doen aan het schoolkorfbaltoernooi op woensdagmiddag 31 mei, vul dan
het onderstaande strookje in.
Bent u zelf enthousiast of een liefhebber van korfbal, meldt u zich dan bij een van de leerkrachten. Voor elk team hebben we een ouder als coach nodig.
Het vervoer van en naar het veld moet door de ouders zelf worden geregeld.
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Op woensdag 17 mei is er een trainingsmiddag voor leerlingen die meedoen aan het schoolkorfbaltoernooi.
 …………………………………………………………………………………………………
Naam: ……………………………………………..Groep: ……………..
O

ik doe mee aan het schoolkorfbaltoernooi op 31 mei a.s.

O

ik doe mee met korfbaltraining

O

mijn vader (opa) / moeder (oma) wil helpen bij het oefenen

O

mijn vader (opa)/ moeder (oma) wil graag een team coachen

Dit strookje inleveren bij de juf of meester uiterlijk 24 maart 2017

Groep 1/2
De vakantie is voorbij gevlogen en inmiddels zitten we alweer halverwege de tweede week. We
zijn in de groep begonnen met het thema “communicatie”. We gaan een korte periode werken
rondom dit thema i.v.m. het naderende kunstproject en onze musical. Hoe kun je allemaal met
elkaar communiceren? Kunnen dieren en mensen ook met elkaar communiceren (praten)?
We gaan aan de slag met letters, die heb je natuurlijk ook nodig om te communiceren via geschreven taal.
We gaan binnenkort ook starten met onze IK-Koffer. Alle kinderen van groep 2 komen een keer
aan de beurt om de IK-Koffer mee naar huis te nemen. Het kind dat de koffer meekrijgt, mag de
volgende dag spulletjes meenemen van thuis. In de kring mag het kind dan, zittend op de praatstoel, vertellen over de dingen uit de ik-koffer. Spannend….wat zal er allemaal in zitten. In de
koffer mag van alles gestopt worden: lievelingsboek, knuffel, speelgoed, foto’s en als het past
nog veel meer. Het mogen voorwerpen zijn waardoor wij het kind nog beter leren kennen. Voorwerpen waar het kind wat vanaf weet en graag over vertelt. Een gesprekje komt zo makkelijk op
gang.
De kring in onze groep wordt steeds een beetje groter. Kuba en Jolein hebben hun plekje al helemaal gevonden. Charlie komt woensdag al voor de vijfde keer wennen en wordt dus al heel
snel 4 jaar. Ook Vayèn is voor de eerste keer komen wennen deze week.
Groep 3/4
Na een fijne vakantie zijn we nu weer volop aan de slag. De rapportgesprekken met ouders verliepen prettig, bedankt hiervoor.
Morgen mogen een aantal kinderen uit onze klas meedoen met de Kangoeroe Game (wereldwijde wiskunde wedstrijd) rekenen. We zijn benieuwd hoe ze het gaan doen!
Op vrijdag 24 maart willen we de opa’s en oma’s van onze kinderen uitnodigen op school om
pannenkoeken te komen eten samen met hun kleinkind. Aangezien we op school geen
echte keuken hebben, willen we vragen of er ouders zijn die samen met hun kind thuis de
pannenkoeken willen bakken. De benodigdheden worden door school geleverd. De pannenkoeken kunnen wel op school opgewarmd worden. Als u voor ons wilt bakken, wilt u dit dan even
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aan één van de juffen doorgeven. Dan weten we zeker dat er genoeg pannenkoeken zijn voor
onze kinderen en de grootouders.
Op maandag 27 maart gaan we een bezoek brengen aan de bibliotheek. Wij worden daar verwacht van 10.30-11.30 uur voor het thema ‘Piepelotheek’. Wij zijn op zoek naar ouders die de
kinderen om 10.15 uur naar de bibliotheek willen brengen en om 11.30 uur weer kunnen ophalen. Als u het leuk vindt, mag u uiteraard ook in de bibliotheek erbij blijven. Bent u in de gelegenheid om de kinderen te vervoeren, zou u zich dan willen opgeven bij één van de juffen.
Dan hebben alle kinderen voor een kunstopdracht verpakkingen nodig van hun favoriete snacks
en snoepjes. De kinderen gaan in hun verpakkingsschilderij deze verpakkingen natekenen. Wij
willen vragen of alle kinderen in een zak(je) met hun naam hun favoriete verpakkingen willen
sparen (papiertjes van snoep, m&m’s, chips, drop, wicky, enz.). Dit zakje dan graag uiterlijk
dinsdag 28 maart bij de juf inleveren (mag ook eerder!).
Juf Ingrid en juf Ellen
Groep 5/6
Na een lekkere vakantie was het weer fijn om weer aan de slag te gaan. Fijne rapportgesprekken gehad en we iedereen is gemotiveerd om weer hard te gaan werken in de klas. Het was
meteen een goedgevulde week. Woensdag kwam Meester Remco voor de eerste keer muziekles geven in de klas. De komende woensdagen gaan we hem vaker zien want op de woensdagen tot de zomer krijgen we muziekles van hem.
Vrijdags kregen we een gastles van EMS. Eerst werd er iets verteld over de verschillende instrumenten. Ook lieten ze deze horen. Lucas mocht een stukje spelen op de trompet omdat hij
al een tijdje les heeft bij EMS. Daarna mocht de rest van de klas ook o.a. een bariton, trombone,
saxofoon, klarinet, dwarsfluit, hoorn en trompet uit proberen. Wat erg leuk was omdat er toch erg
veel nieuwe talentjes in de klas blijken te zitten!
De lessen Engels worden de komende tijd gegeven door juf Bushra. Dat was maandag even
wennen want ze deed alles in het Engels! Maar nadat we een beetje gewend waren werd er
zelfs in het Engels antwoord gegeven. Knap hoor!
Ook hebben we al kunnen genieten van een aantal spreekbeurten, één over Jiu Jitsu waarbij we
elkaar leerden begroeten als een echte grootmeester. Een spreekbeurt over achtbanen die toch
echt wel spannend was omdat we een filmpje keken van een nieuwe achtbaan die super hoog
en lang was en het bijna leek alsof je erin zat!
En tot slot eentje waarbij we meer te weten kwamen over de poes en we heeeeel zachtjes
moesten doen omdat we voor heel even een huisdier in de klas hadden! Jammer dat dit niet
altijd kan!
Voor LOS gaan we op onderzoek uit over het menselijk lichaam. Allereerst hebben we samen
een woordweb gemaakt met woorden die volgens ons bij het menselijk lichaam hoorden en tja
de woorden poep, pies en piemels mochten daarbij natuurlijk niet ontbreken.
Elk groepje heeft nu zijn eigen hoofdvraag o.a.:
Wat zit er allemaal in het menselijk lichaam?
Wat gebeurt er als je adem haalt?
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen het menselijk lichaam en dat van een ander
zoogdier?
Wat is de bloedsomloop?
Over een paar weken gaat ieder groepje dit presenteren aan de rest van de klas. Stap 1 is al
gemaakt: wat gaan we doen en wie doet wat?
Nu verder met het maken van een muurkrant, informatie zoeken en dit in je eigen woorden zetten enz.
Met al deze leuke activiteiten ben ik nog niet klaar want volgende week woensdag doen we mee
met Boomfeestdag! Een paar laarzen/oude kleren is dan denk ik geen overbodige luxe!
Kortom genoeg leuke dingen om mee verder te gaan of om naar uit te kijken!
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Groep 7/8
De rapportgesprekken van groep 7 zijn inmiddels ook achter de rug. Het was fijn om u te ontmoeten.
Vorige week hebben we voor het eerst Engelse les gehad door een vakdocent van het Omnia
College: mevr. Randee Gagné. Zij komt van origine uit de Verenigde Staten en is een zeer gedreven en enthousiaste docente. De kinderen zullen regelmatig huiswerk van haar meekrijgen.
Voor komende vrijdag moeten ze een papier meenemen met ‘ten things about myself’. Hierbij
mogen ze, naast Engelse tekst, eventueel foto’s of plaatjes gebruiken.
Een aantal kinderen uit onze klas is door de voorronde van de kangoeroewedstrijd gekomen; zij
doen morgen mee aan deze rekenwedstrijd.
Met rekenen is groep 7 bezig met het omrekenen van inhoudsmaten. Beide groepen zijn momenteel aan het leren hoe ze moeten delen met rest met een staartdeling. (Bijv. 956 : 6 = 159
rest 2).
Voor spelling hebben we nog steeds elke dag een 10 woorden dictee, nu met een bonuswoord.
Leuk om te merken dat de kinderen heel fanatiek en gedreven hiermee bezig zijn! Groep 7 en 8
oefenen beide in Snappet de persoonsvorm TT en VT van onregelmatige werkwoorden (bijv. Ik
heb- wij hadden). Daarnaast oefenen we woorden met de ‘x’ (bijv. taxi).
Bij taal behandelen we in groep 7 de verschillende vormen van een werkwoord: het hele werkwoord (de infinitief), de persoonsvorm en het voltooid deelwoord.
Groep 8 oefent om een bijvoeglijk naamwoord te maken van een voltooid deelwoord. (Bijv. het
slachtoffer was teleurgesteld – het teleurgestelde slachtoffer).
We hebben in onze klas al uitgebreid aandacht besteed aan de Tweede Kamerverkiezingen. De
kinderen hebben kennis genomen van de diverse politieke partijen en hun lijsttrekkers. Vandaag
hebben we in de klas ook een heuse stemronde gehouden!
Groep 7 heeft inmiddels de route voor het verkeersexamen mee naar huis gekregen. Het zou
fijn zijn als u deze route een aantal keer met uw kind kan fietsen, zodat zij de weg uit hun hoofd
kennen tijdens het examen. Maandagmiddag 20 maart gaan we sowieso klassikaal de route
alvast een keer fietsen. Als u dan mee wilt als begeleider, kunt u zich hiervoor opgeven. Het
theorie-examen kan extra worden geoefend op de website examen.vvn.nl.
Groep 8 heeft het tekstboekje van de musical ‘Het musical mysterie’ mee naar huis gekregen,
met de opdracht om deze musical helemaal door te lezen. Volgende week maandag nemen ze
dit dan weer mee naar school en dan lezen we de musical nog een keer met elkaar. Daarna
mogen de kinderen hun voorkeur doorgeven van de rol die ze graag willen gaan spelen. Aan
ons juffen dan de lastige taak om de rollen zo eerlijk en goed mogelijk te gaan verdelen.
Van 27 maart tot en met 14 april hebben we het kunstproject! We zoeken hiervoor nog lege
schoenendozen. Als u deze thuis hebt, kunt u ze inleveren bij een van de juffen. Alvast bedankt!
Morgen krijgen de kinderen een repetitie Engels. Voor volgende week (donderdag 23 maart)
staat er een repetitie biologie op het programma: het skelet. Vanwege het kunstproject hebben
we dit keer iets minder tijd voor LOS dan gewoonlijk. Maar op deze manier kunnen we toch
aandacht besteden aan het nieuwe thema ‘het menselijk lichaam’.
Hartelijke groeten,
Juf Caroliene en juf Marieke
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