Scheepsjournaal Wielwijk
Informatiebulletin
Openbare Basisschool De Driemaster
Meerscholendirecteur: M. de Hon
Adjunct directeur: B. Wijnbelt-Klijn
Adjunct directeur: A. Huisman
Jaargang 13, nummer 11
7 februari 2017

Agenda

Van de directie
We zijn alweer over de helft van schooljaar 2017-2018. Ieder jaar
Rapport 1
is dit een moment om de balans op te maken: waar staan we met
22 februari
onze kinderen, welke aanbod gaat de komende tijd centraal staan
om de kinderen de komende periode zo goed mogelijk te laten
Musical groep 4
groeien. Op donderdag 22 februari krijgen de kinderen hun
rapport/portfolio mee. Graag willen we weer met de ouders van de 22 februari
groepen 1 tot en met 7 in gesprek over de vorderingen van uw
26 febr. t/m 2 mrt.
kind(eren).
Voorjaarsvakantie
De kinderen van de groepen 5, 6 en 7 nodigen we ook weer van
harte uit om aan de gesprekken deel te nemen.
Rapportgesprekken
De gesprekken vinden plaats in de week na de voorjaarsvakantie.
6 en 7 maart
Op dinsdag 6 maart (middag en avond) en woensdag 7 maart
(middag)
Volgende week zult u het briefje ontvangen waarop u uw voorkeur aan kunt geven.
Ook voor ons als school is het fijn om te weten waar we staan. Om deze reden ontvangt
u binnenkort een e-mail met een uitnodiging voor het invullen van de
oudertevredenheidsvragenlijst. Graag nodigen wij iedereen uit gebruik te maken van
deze vragenlijst zodat wij als school het onderwijs en alles wat daarbij hoort nog beter af
kunnen stemmen.
Wanneer u deze e-mail met uitnodiging heeft ontvangen kunt u even contact opnemen
met Corina van de administratie (corina.kok@stichtingovo.nl).
Ook de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 zullen binnenkort op school een
leerlingtevredenheidsvragenlijst invullen. Wij hopen op veel respons!
Wijziging datum kamp groep 8
Het kamp waar de kinderen van groep 8 al lang naar uitkijken lijkt ver weg maar komt
beetje bij beetje toch dichterbij. Voor we het weten is het alweer zo ver. Het kamp was
gepland in de week na de Pinksteren. De week is echter verplaatst. De kinderen zullen
vertrekken op dinsdag 5 juni en thuiskomen op vrijdag 8 juni.
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Groep 1
Het nieuwe thema in groep 1 is ‘vervoer’. We leren woorden als de ambulance, de
brandweerauto en het schip. Ook leren we volgende week een nieuwe letter de t
(uitspraak: tuh) van trein. Alle voertuigen worden doorgenomen en we bekijken met
elkaar de onderdelen van een fiets. Natuurlijk gaan we met elkaar knutselen, lezen,
rekenspelletjes doen etc. Alles in het thema wat hierbij hoort.
Tevens werken wij hard aan een portfolio met leuke werkjes, die nog voor de vakantie
mee naar huis mag. De kinderen zijn hier erg trots op en willen jullie dit graag laten zien.
Juf Inge & Juf Meike
Groep 2
Wij werken nog over het thema ruimte. Dit thema zetten we door tot de
voorjaarsvakantie. Onze woordenschat is uitgebreid met woorden als satelliet,
astronaut, space shuttle, planeten, meteoriet, enz. In de klas kunt u de werkjes zien die
opgehangen zijn. Er is in de klas een ruimtehoek met glow in the dark plakkers aan de
onderkant van de tafel. Met een zaklamp schijnen de kinderen daar op en daarna lichten
ze op. Heel spannend.
Voor de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen een portfolio mee naar huis. Hierin zit
gemaakt werk van de kinderen en een klein rapportje. Ook wordt er een grafiek van de
uitslag van de Citotoets in gedaan. Pas na de vakantie zijn de gesprekken hierover. Een
uitnodigingsbriefje voor de tienminutengesprekken krijgt u binnenkort.
Na de vakantie komt de schoolarts voor de screening van de kinderen.
Na de voorjaarsvakantie starten ze ook met het oefenen voor de musical. Als u mee wilt
helpen met de aankleding van de kinderen of met het instuderen van de teksten aan het
begin van de middag, dan horen wij dat graag.
Juf Heleen en juf Inge
Groep 3
Na een periode van toetsen zijn we nu weer bezig met de gewone lessen.
De nieuwe woordtypen in kern 8 zijn woorden die eindigen op -d en -b, (goud en web),
maar ook nk (bank) en ch(t) in lacht. Woorden als sla, vlo en nu, lezen we nu ook.
Bij de rekenles werken we met de getallenlijn tot 100. We maken sprongen van 2, van 5,
van 10. Ook gebruiken we het rekenrek en leren om de getallen zo handig mogelijk op
te zetten. We zien op het rekenrek hoeveel we aan moeten vullen om bijv. van 11 naar
20 te gaan.
Had u al gehoord dat we sinds een aantal weken het spel “Taakspel” spelen? We
kunnen al 10 minuten zelfstandig met ons werk bezig zijn volgens onze gemaakte
afspraken. En na 6 keer is onze beloning binnen, binnenkort gaan we film kijken en
lekker popcorn eten. Daarna trekken we weer een nieuwe beloning uit onze
Taakspelpot.
Tijdens de knutselles werken we aan vogelhuisjes. Vanaf volgende week staat de
Olympische Spelen, met als speciale sport het schaatsen, centraal. Ook daar gaat onze
knutselles dan over.
Vanaf morgen kunt u op donderdag en vrijdag een extra juf in onze klas verwachten.
Tessa Kazen doet haar opleiding, onderwijsassistente, aan het Da Vinci college en komt
bij ons ervaring opdoen. Juf Oumy kende u al, zij gaat op een aantal dagen naar de
PABO en zal dan vervangen worden door juf Verena.
Juf Roelie en juf Rian
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Groep 4
Inmiddels hebben we alle Cito toetsen achter de rug en zijn we weer bezig met de
gewone lessen. Met spelling hebben we het gehad over de ou-au woorden. Dit zijn
weetwoorden en deze woorden moeten we dus goed onthouden. Ook hebben we het
gehad over woorden die eindigen op -en, -el, -er of –te, zoals bijvoorbeeld het woord:
sleutel en jongen. Regel: Hoor je /un/,/ul/, /ur/ of /tu/ aan het eind van een woord? Dan
schrijf je -en, -el, -er of -te.
Met taal hebben we het gehad over pictogrammen. Met elkaar hebben we een rondje
door de school gelopen en gekeken welke pictogrammen we tegen kwamen.
Met rekenen hebben we het gehad over tijd. We hebben geleerd dat een maand 30 of
31 dagen heeft (behalve februari). Om erachter te komen welke maand 30 en welke
maand 31 dagen heeft, gebruiken we de ‘knokkeltruc’. Ook hebben we het gehad over
het schrikkeljaar, millennium, decennium, eeuw en kwartaal. Komende week gaan we
aan de slag met de tafel van 8. Donderdag 15 februari hebben de kinderen een toets
over het klokkijken. Het gaat hierbij om de hele uren, halve uren, kwartieren, vijf- en
tienminutenstanden (5 over… 10 voor half..etc.)
De middagen staan in het teken van de musical. De kleding is voor een groot deel
uitgezocht en het oefenen gebeurt al op het podium. Iedereen is super enthousiast!
Vanaf deze week zult u een nieuw gezicht bij ons in de klas zien. Romy Vet zal bij ons
stage komen lopen op de donderdag en vrijdag. Van
harte welkom Romy! Haar stage start op 8 februari
en zij zal tot aan de zomervakantie blijven.
Ze wil zich graag even voorstellen aan u:
Mijn naam is Romy Vet.
Ik ben 17 jaar.
Ik volg de opleiding Pedagogisch Medewerker op het
Da Vinci college in Gorinchem
Ik kom uit Sliedrecht.
Ik heb havo gedaan t/m havo 4.
Ik heb heel veel zin om leuke dingen te gaan doen
met de kinderen en om ze veel te gaan leren.
Ik heb er heel veel zin in!
Liefs Romy.
Groep 5
Juf Kimberly is deze week gestart bij ons in de groep. Ze zal tot de zomervakantie elke
maandag en dinsdag bij ons stage lopen. Ze doet de opleiding tot pedagogisch
medewerker/onderwijsassistent. Om kennis te maken heeft ze een stukje geschreven:
‘Hallo, ik ben Kimberly Mesker van het Da Vinci college in Dordrecht. Ik ben 18 jaar en
woon in Groot-Ammers. Ik vind het erg leuk om kinderen te zien ontwikkelen en hier
deel van uit te maken. Op school heb ik al veel geleerd over de ontwikkeling van
kinderen en de begeleiding die ze daarbij nodig hebben. Ik hoop, dit wat ik geleerd heb,
nu ook in de praktijk te kunnen brengen. Het motiveert mij om te zien dat de kinderen
groeien in hun eigen tempo.’
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We zijn net gestart met een nieuw project: water. Het hoort bij aardrijkskunde. Daar
zullen we aan werken tot de vakantie.
Op donderdag 22 februari, voor de vakantie krijgen alle kinderen hun rapport mee. Na
de vakantie zullen de rapportgesprekken zijn.
Op vrijdag 23 februari zullen er weer workshops gepland staan in het kader van
talentontwikkeling op de Driemaster. In de ochtend zullen de kinderen een workshop
gaan volgen.
Na de vakantie gaan we beginnen aan het kunstproject. De kunstenaar die bij ons
centraal staat is: Vincent van Gogh. We zullen aandacht besteden aan verschillende
kunststromingen en ook gaan werken op echte doeken. Na schooltijd zullen er
workshops gegeven worden waar kinderen zich tegen betaling voor in kunnen schrijven.
Dit is door dezelfde organisatie als Mad Science. Meer informatie hierover volgt nog.
Aankomende vrijdag gaan we Carnaval vieren. De kinderen mogen in hun
verkleedkleren naar school. Veel plezier!
Juf Berber en juf Anna
Groep 6
De Cito-toetsen zijn weer achter de rug en we pakken de draad weer op waar we
gebleven waren. Natuurlijk is iedereen benieuwd naar de resultaten, deze gaan we snel
bespreken. We stellen nieuwe doelen en bekijken welk niveau ons het beste past, zodat
we persoonlijk verder kunnen groeien. Bij rekenen leerden we kolomsgewijs aftrekken.
Dat pakten we snel op en dat betekent dat we nu al met cijferen zijn gestart. De
taallessen sloten mooi aan op het vak natuur, want daar ontwikkelden we onze
woordenschat binnen het thema natuur en klimaat. Bij spelling starten we volgende
week met een nieuw blok waarin o.a. lange samengestelde woorden centraal staan
(bijvoorbeeld tuin-gereedschap). Volgende week vrijdag 16 februari staat de
topografietoets Flevoland en Utrecht op het programma, het leerblad gaat mee naar
huis deze week.
We sluiten deze week niet af met een gymles, maar vieren carnaval in de bovenbouw.
Komt iedereen ’s middags verkleed naar school? Dan gaan we feestend het weekend
in!
Meester Joni
Groep 7
De afgelopen twee weken waren het de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze weken
wordt er extra aandacht besteed aan voorlezen. Want zelf een boek lezen is leuk, maar
voorlezen is weer een vak apart. Waar let je op, wanneer is het leuk om naar te luisteren
en welk verhaal kun je goed voorlezen? Met deze vragen in ons achterhoofd hebben
alle kinderen een boek gekozen, passend bij de leeftijd van de kinderen aan wie ze voor
moesten lezen. Veel kinderen hebben op school geoefend met voorlezen, leuk dat ze zo
enthousiast waren en het serieus namen. We hebben voorgelezen in de groepen 1 t/m
5. Wat een leuke en leerzame ervaring was dat.
Met rekenen blijven we nog steeds dagelijks oefenen met automatiseren. Niet alleen
van de tafels, maar ook van de ‘makkelijk’ te onthouden breuken en procenten. 1/5 = 20
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%, 2/3 = 66,6% en ga zo maar door. Dit herhalen we veel, want als je dit uit je hoofd
kent, worden heel veel sommen makkelijker om op te lossen.
Bij deze wil ik graag ook een oproepje doen. We willen graag meer variatie hebben
tijdens talentontwikkeling en hierbij ook echt andere activiteiten aanbieden dan normaal.
Denk hierbij aan sport/dieren/planten/uiterlijke verzorging/dans/techniek enz.
Dus mocht je ergens goed in zijn/veel over weten of iemand kennen die een workshop
zou willen geven of graag een handje zou willen helpen, laat het mij weten. De eerst
volgende workshop ronde is op vrijdag 23-02.
Aankomende vrijdag gaan we ’s middags carnavallen, dus iedereen mag verkleed naar
school komen. We hebben dan geen gym.
Juf Amanda
Groep 8
Naar aanleiding van de CITO-resultaten zijn er weer nieuwe doelen gesteld. Zo zal de
focus liggen op rekenen en technisch lezen de komende weken. Hier is voor de groep
nog winst te behalen! De kinderen hebben fantastisch gescoord bij de verschillende
CITO’s. Complimenten! Aanstaande vrijdag(ochtend) gaan we voor de laatste keer naar
het Omnia College om daar een dramales bij te wonen. Deze les staat in het teken van
emoties. Erg leuk en leerzaam zal dit weer worden. Aanstaande vrijdagmiddag willen we
met de bovenbouw carnaval gaan vieren. De kinderen mogen ’s middags verkleed naar
school komen. Dat wordt een feestje….
Op vrijdag 23 februari zullen er weer workshops gepland staan in het kader van
talentontwikkeling op de Driemaster. In de ochtend zullen de kinderen een workshop
gaan volgen.
Meester Lars
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