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Van de directie
Wat was het een feest vrijdag op het schoolplein!
Super om te zien dat alle voorbereidingen die gedaan zijn door het team
zo goed uitgepakt zijn!
Het Driemasterfeest stond dit jaar in een ander jasje doordat we
begonnen met de muziekoptredens onder leiding van muziekmeester
Remco én omdat er tijdens het hele feest lootjes verkocht werden voor
het rad van fortuin!
Via deze weg willen we alle sponsoren die dit rad van fortuin mogelijk
hebben gemaakt nogmaals bedanken! Door deze sponsoren konden wij
zonder kosten dit rad draaien en kan de gehele opbrengst besteed
worden aan de talentworkshops en muziek binnen onze twee locaties!
Ook alle sponsoren die de ouderraad geholpen hebben bij de materialen
die zij nodig hadden willen we graag bedanken!

Agenda
Vrijdag 6 juli
Afscheidsavond
groep 8
Dinsdag 10 juli
10.30 uur
Kinderen maken
kennis met de nieuwe
leerkracht(en).
Vrijdag 13 juli
Alle kinderen om
11.45 uur uit.
Zomervakantie tot en
met 24 augustus!

Alle foto’s van het Driemasterfeest, maar ook van de schoolreis en het jubileum van Juf Alie kunt
u eind deze week op onze website vinden (en bestellen).
Er staan nog prijzen van het rad van fortuin die niet opgehaald zijn. Dus heeft u nog lootjes die u
niet gecontroleerd heeft, neem ze mee om samen even te kijken!
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HVO – NIEUWS
De laatste HVO lessen zitten er inmiddels op. Juf Beppie blikt graag (samen met de
kinderen) terug op het afgelopen schooljaar.

‘HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt’.
Dinsdag hebben we met elkaar terug gekeken op de lessen HVO van dit schooljaar. Wat vond je
van de lessen HVO: wat zijn de toppers en floppers? Wat heb je er voor jezelf van geleerd? Wat
vond je van de thema’s die voor jou gekozen zijn? En wat van de dialoog?
Mening groep 5: ‘we vonden alle thema’s wel leuk. Ik en de ander en natuur het meest. Je kan
ook je eigen mening geven en de lessen zijn steeds weer anders: kringgesprek, toneel, iets
schrijven, de vlaggen maken voor de Driemasterdag van thema FEEST en het bij elkaar zijn. Je
doet veel samen, er is vertrouwen en dat het over jezelf gaat en mensen en over je gevoel. Ik
krijg aandacht, wij mogen mee beslissen en ik kom meer voor mijzelf op. En ook voor als ik iets
zie bij anderen’.
Strekking dialoog : goed om van elkaar te horen. Niet te vaak, anders wordt het saai. (dialoog =
aan het einde van het thema komen leerlingen van GVO, HVO en die bij de leerkracht hebben
gezeten allemaal bij elkaar. We horen elkaars ervaringen en meningen over het onderwerp en
delen die)
Mening groep 6: ‘de kringgesprekken, praten over KINDERRECHTEN, complimenten geven:
ook over je innerlijk, samenwerken, steeds verschillende dingen, dat we beter zijn gaan
luisteren, over natuur, een spelletje op het eind van de les, over de feesten was leuk, dat wij hier
naar school kunnen en in andere landen niet altijd, ik praat meer, elkaar waarschuwen en
helpen, we weten meer, in de natuur is alles met elkaar verbonden, wij ook. Ook praten over je
bangheid, dat durfde ik wel. Ik kan beter voor mijzelf werken. Ik ben niet meer zo verlegen’.
Strekking dialoog: leuk om bij elkaar te zitten als een groep. Je leert er ook van. Soms stom.
Mening groep 7 en groep 8: ‘samenwerken, luisteren naar elkaar
wat de ander te vertellen heeft, wat aardiger is leuker, het
spinnenweb van wol over verbondenheid met natuur, soms stil
zijn en nadenken, over geloof wat dat is, mijn mening zeggen, ik
heb veel geleerd over vriendschap, meer durven vertellen, meer
respecteren, ik oefen maar door, nadenken over wat goed en niet
goed is, ik kan mijzelf zijn, ik wist nooit van kinderrechten. Dat is
goed dat het er is voor al die kinderen. Wel veel verschil tussen
landen. Of je hebt pech. Hoe kunnen we ze helpen? Dat moet
toch? Natuur voor ons. En wij moeten ook wat doen’.
Strekking dialoog: soms weet ik het wel hoor… leuk om te horen wat de anderen doen.
Interessant.
Mijn compliment voor de leerlingen, ik ben reuze trots op hen! Een ieder kon zich door de
verschillende vormen van zijn beste kant laten zien. Zij hebben zich fantastisch ingezet.
Dank aan u als ouder/verzorger voor het vertrouwen uw kind de HVO-lessen te laten volgen.
Dank ook aan directie, leerkrachten en GVO-collega: fijn om met elkaar af te stemmen. De
vakantie staat voor de deur, geniet ervan en gezond weer terug!
Hartelijke groet, Beppie Jansen. Docent Humanistisch Vormings Onderwijs.
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Groep 1
Wat gaat de tijd toch snel! Het schooljaar zit er alweer bijna op. De laatste weken staan in het
teken van het thema ‘zomer’.
Morgen (donderdag 28 juni) is er een verkeersles gepland. De kinderen mogen dan hun eigen
fiets meenemen. Met de fiets oefenen we op het schoolplein.
Voordat we gaan genieten van een heerlijke vakantie zijn er wat laatste dingen af te ronden. Het
portfolio mag donderdag 5 juli mee naar huis. Ook zullen we de knutselwerkjes bundelen die zijn
gespaard. Mocht u gebruik willen maken van de rapportgesprekken, dan kan dit op maandag 9
juli.
Graag willen we jullie vragen om allemaal wat speelgoed uit de klas mee naar huis te nemen. Dit
zodat we volgend schooljaar een frisse start kunnen maken en weer heerlijk kunnen spelen met
schone spullen. Vanaf maandag hangt er een lijstje op de deur van het lokaal, zodat we kunnen
bijhouden wie/wat meeneemt. Natuurlijk mogen de kinderen er dan thuis ook best even mee
spelen. Alvast bedankt voor jullie hulp. Ook wil ik bij deze de ouders die hebben geholpen bij het
schoolreisje nog eens bedanken. Het was een super leuke dag!
Er is een wenmoment voor de kinderen die naar groep 2 gaan. Op dinsdag 10 juli mogen ze bij
juf Heleen gaan kijken van 10:30-11:45 uur.
Als laatste lijkt het ons leuk het jaar met een feestje af te sluiten. We vieren onze verjaardag op
vrijdag 13 juli. De laatste vrijdag voor de vakantie. Wij verzorgen dan wat eten en drinken voor
de kinderen. Alle kinderen mogen verkleed komen en speelgoed meenemen.
Juf Inge & juf Meike
Groep 2
Wat hebben we een leuk schoolreisje gehad. Boven in de dubbeldekker was toch wel spannend.
De kinderen hebben genoten in het familieparadijs in Zwijndrecht. Eén kind wilde er gelijk met
zijn ouders naar toe. Ouders bedankt voor alle hulp, vooral bij het broodsmeren. 
Ook het Driemasterfeest was een gezellige happening. Hopelijk heeft u nog wat gewonnen met
het rad van fortuin.
Nog even en dan zit het schooljaar er weer op
Voor het zover is willen wij nog graag een paar zaken met u delen.
Donderdag 28 juni is er weer School op Seef, dit zijn de praktische verkeerslessen. Dit keer
gaan de kinderen op het schoolplein fietsen. Zij leren om de hand uit te steken en een goede
bocht te nemen. Dus graag donderdag de fiets meenemen.
De kinderen zijn op dit moment hard aan het werk voor het portfolio. De werkjes zijn bijna af. In
het portfolio zit ook het rapport en een grafiek van de uitslagen van Cito Taal en Rekenen.
Sommige kinderen zijn gegroeid, andere wat minder. Mocht u er met ons een gesprek over
willen hebben, dan kunt u zich inschrijven voor maandagavond 9 juli. Vindt u dit niet nodig, dan
is dat ook prima. In het nieuwe schooljaar zijn er weer gesprekken met de nieuwe leerkracht.
Donderdag 5 juli gaat het portfolio mee naar huis.
De kinderen uit groep 2 die naar groep 3 gaan, wennen op dinsdagochtend 10 juli van 10.30 –
11.45 in groep 3. De vijf kinderen uit groep 1 die nu al in onze groep zitten blijven bij ons en daar
komen uiteraard de andere kinderen uit groep 1 bij.
Omdat we het speelgoed graag weer schoon hebben voor de vakantie, vragen wij u of u weer
een doos of een plastic zak mee naar huis wil nemen om schoon te maken. Deze gele bakken
staan maandag in de gang. Er hangt een lijstje bij, zodat we een beetje kunnen volgen waar het
speelgoed blijft. Alvast bedankt voor uw hulp.
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De laatste dag van het schooljaar, vrijdag 13 juli, vieren wij onze verjaardagen. Inge was in april
jarig en Heleen is in de zomervakantie jarig. Tegelijkertijd nemen we afscheid van de kinderen
die naar ‘de andere vleugel’ (groep 3) gaan.
Deze laatste dag gaan de vijf kinderen van groep 1 die nu in onze groep zitten, naar hun eigen
klas om daar definitief afscheid van juf Meike en van groep 1 te nemen. De kinderen mogen
deze feestelijke ochtend verkleed op school komen. Wij zorgen voor wat eten en drinken, dus de
kinderen hoeven niets mee te nemen naar school.
Met vriendelijke groet, juf Heleen en juf Inge
Groep 3
Nog 2 weken en dan is het alweer zomervakantie.
Donderdag 5 juli krijgen de kinderen hun rapport, altijd weer spannend.
Op maandagavond 9 juli is een rapportavond gepland, waarvoor u zich binnenkort kunt
inschrijven. Als u door ons niet uitgenodigd wordt voor een gesprek, kunt u dus zelf ook
aangeven om op 9 juli ‘s avonds het 2e rapport van uw kind met ons te willen bespreken. U bent
van harte welkom!
Dinsdagmiddag 10 juli en vrijdagochtend 13 juli mogen de kinderen speelgoed van thuis
meenemen, zodat beide juffen het schooljaar met een gezellig speel- en opruimmoment het
schooljaar met de kinderen kunnen afsluiten.
Woensdag 11 juli hebben we nog een gezellig feestje. We vieren de verjaardag van de juffen en
de kinderen mogen verkleed naar school komen. Uiteraard zorgen de juffen voor een hapje en
een drankje.
In de zomervakantie is het belangrijk dat de kinderen blijven lezen. Zo voorkomen we de zgn.
zomerdip! We hebben een “ideeënboekje” gemaakt met tips om het lezen in de vakantie ook
leuk te houden. Dit boekje geven we tegelijkertijd met het tweede rapport aan alle kinderen mee.
Als u tijd heeft om wat speelmaterialen (lego, K’nex enz.) voor ons schoon te maken, dan horen
we dat graag. Binnenkort hangt er ook een lijstje op de deur waarop u dit kunt aangeven, alvast
bedankt voor uw hulp!
En dan gaat zo’n schooljaar opeens wel heel hard…De kinderen hebben hard gewerkt, samen
veel plezier gehad, wat een heerlijke groep!
Juf Roelie en Juf Rian
Groep 4
Wat vliegt het schooljaar voorbij. Nog 2 weken en dan kunnen we genieten van een
welverdiende zomervakantie. Naast alle leuke en gezellige activiteiten van de afgelopen weken
(schoolreisje en Driemasterdag) is er ook hard gewerkt. Met taal hebben we geleerd hoe we het
voorzetsel kunnen vinden en hebben we nieuwe woorden geleerd bij het thema media en
communicatie. Met spelling zijn we vooral aan het oefenen met woorden met medeklinkerverdubbeling en klinkerverenkeling.
Donderdagmiddag 5 juli gaan we een middag aan het werk bij Albert Heijn Gorinchem.
Ik ben nog op zoek naar 2 vaders/moeders die deze middag beschikken over een auto en met
ons mee willen. We verzamelen om 13.00 uur op school en zullen rond 13.10 uur vertrekken
richting Gorinchem. Om 15.15 uur zullen we weer terug zijn op school.
Woensdag 11 juli gaan we nog een gezellig feestje vieren met elkaar. Ik zal dan mijn verjaardag
vieren en we zullen het jaar gezellig met elkaar afsluiten. De kinderen mogen verkleed naar
school en ik zal zorgen voor een hapje en drankje.
Juf Naomi
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Groep 5
Al weer het ene laatste scheepsjournaal van schooljaar 2017-2018. Wat is het snel gegaan.
Wij zijn al weer druk bezig om alle rapporten en portfolio’s in orde te maken. Deze gaan mee op
donderdag 5 juli. Zoals u misschien al op klasbord heeft gelezen nodig ik u allen uit om
donderdag middag, vrijdag middag of vrijdag avond (met of zonder uw kind) een laatste
rapportgesprek te hebben. Ik hoop iedereen te zien. U kunt zich intekenen via het lijstje op de
deur.
In de klas zijn we druk bezig met onze muurkranten. In tweetallen werken we allen aan één
provincie. Hoe zoek ik informatie op via internet, welke informatie kan ik goed gebruiken, hoe
verwerk ik dit in een muurkant, hoe maak ik de samenwerking bespreekbaar als dit niet
helemaal lekker loopt. We zullen in de laatste week de muurkanten ook aan elkaar presenteren.
In de laatste week zullen we ook alles weer opruimen. We willen de kinderen dan ook vragen
iedere dag hun schooltas mee naar school te nemen.
Vrijdag 13 juli gaan we alleen nog ’s ochtends naar school. Woensdag 11 juli ben ik eigenlijk
jarig, maar dit vier ik graag vrijdag de 13e met de kinderen. Wij zorgen voor wat lekkers te
snoepen en te drinken. De kinderen mogen dan ook speelgoed mee naar school nemen.
Hopelijk tot op het rapportgesprek!
Juf Romy en Juf Berber
Groep 6
Nog maar een week of twee en dan sluiten we het jaar alweer met elkaar af. Terwijl de zon
schijnt en de temperatuur weer oploopt naar zomerse waarden, bouwen we rustig aan af in
groep 6. We herhalen de belangrijkste rekenvaardigheden waarbij lekker met elkaar kan worden
samengewerkt en oefenen nog wat met spelling en taal. Daarnaast zijn we de
geschiedenisboeken is ingedoken en gingen we terug de tijd in naar de prehistorie. Er werden
mooie wandschilderingen gemaakt met Oost-Indische inkt en deze week sluiten we dit thema
verder af. Afgelopen vrijdag was natuurlijk een topdag met het Driemasterfeest dat we vierden.
Met de suikerspinnen achter de kiezen betraden de kinderen het podium om daar een
spetterend optreden te verzorgen. Hopelijk heeft iedereen goed geslapen die avond na een
bezoek aan het spookhuis. Daar schenen twee nogal enge griezels te hebben gezeten ;-)
Afgelopen maandag was het aan de kinderen om is rustig achterover te leunen en een optreden
te aanschouwen tijdens het Bachfestival. Met dwarsfluit en viool maakten we op muzikale wijze
kennis met Johan Sebastian. Donderdag 05 juli gaat het rapport mee naar huis. Wilt u het
rapport graag nog bespreken en heb ik u niet uitgenodigd dan is er natuurlijk de mogelijkheid om
voor maandag 09 juli een afspraak met mij in te plannen tijdens de facultatieve
rapportgesprekken. Vrijdag 06 juli vier ik mijn verjaardag in de klas, daar maken we een leuke
dag van met spelletjes, een filmpje en een lange gymles. Zoals dat hoort zorg ik die dag
natuurlijk voor wat lekkers en wat te drinken!
Groep 7
De tijd gaat nu ineens wel heel erg snel. Het aftellen tot aan de zomervakantie is begonnen. De
laatste topo toets van dit jaar zit erop, de laatste keer HVO hebben we gehad en ook hebben we
School of Seef afgerond. Nog één boekbespreking en dan heeft iedereen zijn of haar
presentatie achter de rug. En wat heeft iedereen het goed gedaan, het regende dikke
voldoendes. Er is zelfs een paar keer een 10+ gegeven. Met elkaar hebben we iedere
boekbespreking beoordeeld. Welke tips en welke tops kunnen we elkaar geven. Leuk om dit
samen te doen, maar vooral ook heel knap om elkaar op een positieve manier feedback te
geven.
Afgelopen maandag is het Bach festival bij ons op school geweest. Dat is een uitvoering van
klassieke muziek, gebracht door twee jonge mensen die het Christina Concours hebben
gewonnen. We hebben geluisterd naar stukjes van o.a. Bach die zij voor ons hebben gespeeld
op de viool en dwarsfluit.
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

Donderdag 05 juli gaat het rapport mee naar huis. Wilt u het rapport graag nog bespreken en
heb ik u niet uitgenodigd dan is er natuurlijk de mogelijkheid om voor maandag 09 juli een
afspraak met mij in te plannen tijdens de facultatieve rapportgesprekken. Volgende week
vrijdag, 6 juli, ben ik jarig dus vier ik samen met de kinderen ook een feestje op school. Ik zorg
voor een leuk programma en wat lekkers te eten en te drinken in de kleine pauze.
Juf Amanda
Groep 8
De laatste loodjes breken nu echt aan….Volgende week vrijdag staat de afscheidsavond
gepland. De kinderen gaan u een fantastische musical voorschotelen. Deze week hebben we
ook nog iets leuks. We gaan namelijk de bewoners van Tiendwaert portretteren. Juf Alie heeft
verschillende tekenlessen gegeven om dit een succes te aten worden. Donderdagmiddag
mogen de fietsen dus mee naar school. Tussen het oefenen van de musical door herhaal ik nog
leerstof, die van pas komt in het voortgezet onderwijs. Wat was dit een te gek schooljaar!
Meester Lars
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