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Agenda

Van de directie
Mailadressen leerkrachten
De mailadressen van de leerkrachten zijn veranderd.
Het wordt nu voornaam punt achternaam (aan elkaar) @stichtingovo.nl.
Als voorbeeld het mailadres van juf Annemieke.
Dat wordt: annemieke.huisman@stichtingovo.nl
Oudertevredenheidspeiling
Denkt u nog aan het invullen van de tevredenheidspeiling? Wij stellen het
zeer op prijs als u dat voor ons zou willen doen.
Kijkavond met Kind in het teken van kunst
Sinds deze week heeft de school wel wat weg van een kunstatelier. We
zijn namelijk in alle klassen aan het werk rondom het thema Kunst met
een grote K. Allerlei kunstenaars en kunststromingen komen in de klassen aan bod en
de kinderen kunnen zich heerlijk
creatief uitleven bij verschillende
opdrachten.
Tijdens de kijkavond met kind
op 11 april kunt u al het moois
dat de kinderen maken komen
bewonderen.

Do 30 maart
Gr. 6 excursie VOC
Vrijdag 31 maart
School op seef
Di 4 april
Musical groep 1/2
18.30 uur
Wo 5 april
Gr. 8 voetbaltoernooi
Do 6 april
Gr. 7 Verkeersexamen
Di 11 april
Kijkavond met kind
18:30-19:30 uur
Vr. 14 april
Gr. 1 t/m 4 Paasontbijt
Gr. 5 t/m 8 Paaslunch
Continurooster
Om 14.00 uur uit.

Tijdens de kijkavond zal er ook een standje staan van het Dienstencentrum HVO/GVO (humanistische vormingsonderwijs en godsdienstig vormingsonderwijs). Hier kunt u informatie op doen over wat dit onderwijs inhoudt. Deze lessen
worden gegeven in de groepen 5 t/m 8.

Ouderraad
Naar aanleiding van onze oproep m.b.t. de vacature binnen de ouderraad, kunnen wij u melden
dat 1 ouder zich heeft aangemeld. Haar naam is Naomi Hartman. Wij zijn blij dat zij ons na de
zomervakantie komt versterken.
Dit betekent dat er vrijdag 31 maart geen verkiezingen worden gehouden.

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

En dan nog het volgende:
De gemeente wordt steeds groener...
De school wordt steeds groener...
Word je thuis ook al steeds groener?
Dus de ouderraad wordt ook groener!
Om een begin te maken met onze voetafdruk op de planeet te verkleinen en de enorme volle
afvalbakken te voorkomen, starten we nu...
met veel minder plastic borden voor het paasfeest!
We vragen je om vrijdag 14 april zelf je bord mee te nemen naar school!
Dat bord neem je (schoon) weer mee terug naar huis.
We hopen dat jullie enthousiast mee doen met onze nieuwe lifestyle.
Natuurlijk maken we er weer een lekker ontbijt en een gezellige lunch van!!!
Met vriendelijke groeten,
De ouderraad
School op Seef 31 maart
Vrijdag 31 maart hebben we onze 3e School op Seef les. Alle kinderen nemen ‘s morgens hun
fiets mee voor een praktische verkeersles.
Groep 7 zal onder leiding van enkele verkeersouders nogmaals de route voor het verkeersexamen fietsen, hierbij wordt nog een keer stil gestaan bij de lastige punten in de route.
KidsmixZ
En nu is het dan toch echt voorjaar. We kunnen weer lekker met elkaar buitenspelen.
Buiten spelen we gezellig met elkaar!
- de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 spelen op het deel waar het klimtoestel ook staat.
Zij mogen niet aan de kant van de onderbouw komen. Dus niet op de schommels , maar ook
niet op de fietsjes.
de kinderen van de onderbouw mogen op het gehele plein spelen.
- ook mogen er geen steppen, waveboard/ skateboard en schoenen met wielen tijdens de overblijf.
Deze regel is onder schooltijd zo en daarom houden wij van de overblijf ons er ook aan. Dit om
verwarring te voorkomen.
Iedere dag komen er veel kinderen lekker een boterham eten en spelen. Er zijn nieuwe kinderen
bijgekomen die het al reuze naar hun zin hebben.
Maar wie zijn de overblijfmoeders?
Maandag zijn Sita, Sari, Ulku en Mualla er
Dinsdag zijn dat Regina, Sita, Ulku en Mualla.
Donderdag zijn dat Sari, Willy, Ulku en Maria.
Regelmatig komt Marijke, de oma van Lucas, ook invallen
Even een administratieve mededeling: Wilt u uw kind aanmelden,afmelden, een adreswijziging,
bankrekening nummer wijziging of iets anders doorgeven , bel/app dan naar 06 39461414, of
mail naar info@kidsmixz.nl . Doorgeven aan Regina kan natuurlijk ook altijd.
Verder zijn de inschrijfformulier te downloaden op www.kidsmixz.nl.
Met vriendelijke groet
Ingrid de Groot – Kraaijeveld
KidsmixZ
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

Smallsteps opent vanaf 1 april 2017 ook op woensdag zijn deuren voor kinderen van
BSO Splash en kinderen van BSO Kadoze Kaduize.
Smallsteps Splash haalt kinderen op van De Driemasterschool en de Ichtusschool te
Hardinxveld en biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De kinderen zijn verdeeld over twee groepen. Op woensdag, vrijdag en tijdens de voorschoolse opvang is onze groep op een andere locatie namelijk BSO Kadoze Kaduize
aan de Bellefleur.
Na schoolse opvang
Van tennistoernooi tot workshop portrettekenen, op de buitenschoolse opvang van
Smallsteps Splash en Kadoze Kaduize is altijd iets leuks te doen. En als je samen lol hebt,
vliegen de uren voorbij. "Kunnen wij samen een sporttoernooi organiseren, een zomerfeest vieren of een dansvoorstelling geven? Echt wel!" Geloven in de kracht van het
kind, noemen we dat.
De smaak van een zelfgemaakte fruitshake, lekker voetballen op vers gemaaid gras,
samen dansen en muziek maken, een spannend boek in de leeshoek, bij Smallsteps bso
Splash en BSO Kadoze Kaduize ontdek je elke dag weer iets nieuws
Voorschoolse opvang
Je kind kan niet alleen ná school bij ons terecht: wij bieden ook voorschoolse opvang.
Bij ons kan hij lekker rustig de dag beginnen met een boekje of een spelletje. Liever een
balletje trappen voor de schooldag begint? Dat kan natuurlijk ook! Je kind is voor
schooltijd van harte welkom. Wij zorgen dat hij op tijd in het klaslokaal zit.
Contact informatie:
Wilt u meer informatie over onze BSO mogelijkheden neem dan gerust contact met ons
via de telefoon, email of onze website.
Smallsteps Splash
Pietersweer 32
3371 PN
Hardinxveld-Giessendam
T: 06 25 07 59 18
splash@smallsteps.nl
www.bso-splash.nl

Smallsteps Kadoze Kaduize
Bellefleur 6
3371 NA
Hardinxveld-Giessendam
T: 0184 67 91 55
kadoze-kaduize@smallsteps.nl
www.kinderopvang-kadozekaduize.nl

Groep 1/2
Afgelopen maandag zijn wij gestart met het thema Kunst. Alle groepen van onze school werken
de komende twee weken rondom dit thema. De kinderen van onze school veranderen in ware
kunstenaars. Wij werken in de groep over Mondriaan en Kandinsky. Op de Kijkavond van dinsdag 11 april treft u in ons lokaal (en in onze school) een waar museum aan. U bent dus van harte welkom om naar deze avond toe te komen.
Ook wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan onze Musical "Heksen en Liegbeesten".
De kinderen oefenen hard op de liedjes en de teksten. Alle kostuums hangen al aan het rek en
het podium staat klaar. Volgende week maandagmiddag voeren we de musical op voor alle kinderen van de school en dinsdagavond bent u als ouders/opa's/oma's van harte welkom. De zaal
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gaat dan open om 18.15 uur en we beginnen met de musical om 18.30 uur. De officiële uitnodiging volgt.
Schoolkorfbaltraining groep 1 en 2:
Op woensdag 31 mei organiseren HKC en Vriendenschaar de 50e editie van het Rabobank
Schoolkorfbaltoernooi. Dit jaar organiseren ze voor het eerst een training voor de kinderen van
groep 1 en 2. Zij kunnen helaas nog niet deelnemen aan het toernooi, maar ze willen ze wel
heel graag de kans geven om kennis te maken met die leuke sport: korfbal.
Als je het leuk vindt om mee te doen aan de Kangoeroetraining op woensdagmiddag 17 mei van
14.30-15.30 uur geef je dan op bij de juf (opgeven moet voor 7 april).
Groep 3/4
Afgelopen week hebben we heel wat ouders in de klas kunnen begroeten tijdens de Welkomweek. De ouders kregen zo een mooi inkijkje in hoe wij werken in de klas.
Ook de opa’s en oma’s zijn bij ons op school geweest. Op vrijdag hebben we samen met hen
heerlijke pannenkoeken gegeten, gebakken door enkele ouders en geserveerd door de leerlingenraad.
Op maandag zijn we op bezoek geweest bij de bibliotheek, een leerzaam en leuk uitje voor de
kinderen. En nu maar hopen dat zij de weg naar de bieb blijven maken en dus heel veel leuke
boeken gaan lenen in de toekomst.
Deze week zijn we ook begonnen met de projectweken over kunst, wij behandelen voornamelijk
de kunstenaars Andy Warhol en Karel Appel. Op de kijkavond (11 april) kunt u al onze kunstwerken bewonderen.
As. vrijdag hebben we weer een School op Seef les, de kinderen nemen dan allemaal weer hun
fiets mee voor een praktische verkeersles.
Juf Ingrid en juf Ellen
Groep 5/6
Hoi allemaal,
Maandag zijn we begonnen met de kunstweken. Vera Verf kwam op bezoek om ons om hulp
vragen. Haar complete expositie die ze 11 april gaat openen is kwijt. Gelukkig heeft ze door
middel van de kunstquiz getest of wij haar konden helpen en dat is ons gelukt!
Nu de komende twee weken hard aan de slag om, met Joan Miro en Vincent van Gogh als onze
inspiratiebronnen, onze eigen kunstwerken te maken. Daarnaast komt een van onze kunstwerken in een digitaal museum te hangen. Hier kun je je eigen kunstwerk af laten drukken op
een broodtrommel, sticker, magneet, kaart en nog veel meer. Dinsdagavond 11 april mag u ons
werk komen bewonderen. Daarna zal het ook nog in de bieb tentoongesteld worden.
Heeft u nog oude tijdschriften? Deze kunnen wij goed gebruiken tijdens het Kunstthema.
A.s. donderdag gaat groep 6 naar het VOC archief met juf Alie. Veel plezier allemaal.
Komende vrijdag is de toets voor woordenschat. Ik ga willekeurig tien woorden uitkiezen en de
beschrijving voorlezen. De klas moet dan het goede woord of de goede uitdrukking erbij schrijven. De woorden (zonder betekenhangen aan de muur in de klas dus bij het schrijven van de
woorden kunnen de kinderen nog spieken.
Ook gaan we vrijdag aan de slag met "Over de tong". Een projectles van Ikeethetbeter.nl
Daarnaast staat ook het moestuinpakket van Ikeethetbeter.nl klaar waar we mee aan de slag
willen na de kunstweken.
Groetjes van juf Ramona
Groep 7/8
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We zijn begonnen met de kunstprojectweken! Onze groep behandelt twee kunstenaars: Matisse
en Frans Hals. De komende weken gaat er volop geverfd, getekend en geknutseld worden in
onze klas. Op dinsdag 11 april bent u dan van harte welkom op onze Kijkavond om alle
kunstwerken te komen bewonderen.
Bij rekenen is groep 7 aan het werk met procenten (bijv. 120 km = 100 %, hoeveel % is 40 km)
en met het handig uitrekenen van delingen van het type 295 : 5. Groep 8 leert optellen en
aftrekken met breuken (bv 1 1/6 + 1/7 = 1 7/42 + 6/42 = 1 13/42). Ook leert groep 8 om
sommen te filteren uit een context en de antwoorden te controleren met de rekenmachine.
Met taal oefent groep 7 met directe/indirecte rede. (Als je precies wilt opschrijven wat iemand
zegt, dan gebruik je aanhalingstekens. Wat iemand precies zegt, is een citaat). Groep 8 leert
wat aanwijzende voornaamwoorden zijn. (Een aanwijzend voornaamwoord verwijst naar een
zelfstandig naamwoord. Die en deze gebruik je bij woorden waar 'de' voor hoort. Dit en dat
gebruik je bij woorden waar 'het' voor hoort).
Afgelopen vrijdag heeft onze klas een talentenworkshop bodypercussie gehad (muziek maken
met je lichaam). Vanwege het kunstproject organiseren we de komende weken even geen extra
talentenworkshops. Met LOS maken de kinderen in groepjes memoryspelen van inwendige
organen, passend bij het thema ‘het menselijk lichaam’.
Morgen hebben we een les vanuit KlasseLunch van ‘Ik eet het beter’
(https://www.ikeethetbeter.nl). Met het lesprogramma KlasseLunch krijgen leerlingen plezier in
het maken van bewuste keuzes voor de middagmaaltijd. Keuzes tussen gezond of iets minder
gezond, maar ook keuzes die te maken hebben met duurzaamheid of dierenwelzijn, met cultuur
of eetgewoontes, met smaak of porties. Tot slot genieten we met groep 8 van een gezellige
KlasseLunch! Uw kind hoeft dan dus zelf geen eten mee te nemen voor tussen de middag: dit
krijgen we van de Albert Heijn.
Morgen krijgt groep 7 een repetitie verkeer en groep 8 een repetitie woordenschat.
Komende vrijdag rijden we met groep 7 nog een laatste keer de route voor het verkeersexamen
dat op donderdag 6 april zal plaatsvinden. Het zou fijn zijn als u zelf ook nog een of meerdere
keren deze route met uw kind kunt rijden. Groep 8 krijgt vrijdag een reguliere les van School op
Seef. Beide groepen dus graag de fiets meenemen vrijdagochtend!
Volgende week woensdag 5 april worden de voorrondes van het schoolvoetbal gespeeld. Op
vrijdag 7 april vinden dan de finales plaats. Uw kind kan zich ook nog bij een van de juffen
aanmelden voor het schoolkorfbaltoernooi van 31 mei.
Voor degenen die het nog niet wisten: juf Caroliene is in blijde verwachting. Als alles goed mag
blijven gaan, wordt de kleine begin oktober geboren.
Hartelijke groeten van juf Marieke en juf Caroliene
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