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Van de directie
De eerste anderhalve week zit erop. Alle groepen zijn inmiddels
opgestart en het ritme zit er al weer aardig in.

Agenda
dinsdag 12 september
& donderdag 14
september:
Oudervertelgesprekken.

Even voorstellen:
Nieuwe locatieleidster:
Graag wil ik dit scheepsjournaal gebruiken om mijzelf voor te stellen.
Mijn naam is Berber Wijnbelt-Klijn en heb vanaf dit schooljaar de functie van Heleen van der
Meijden als locatieleidster mogen overnemen.
Ik heb voorgaande jaren voornamelijk in groep 7 gewerkt. Dit heb ik altijd met veel plezier
gedaan. Naast mijn taak als locatieleidster van de Wielwijk sta ik dan ook met veel plezier nog
twee dagen voor de klas.
Dit schooljaar is dat samen met juf Anna in groep 5.
Ik hoop u en uw kind(eren) samen met het Driemaster team op een fijne manier te mogen
begeleiden door hun schoolloopbaan.
Weet dat de deur altijd openstaat!

Juf Anna:
Sinds dit schooljaar ben ik met veel plezier gestart op de Driemaster in groep 5 samen met juf
Berber. Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag. Ik woon in Arkel samen met mijn man en
zoontje(2).
Hiervoor heb ik lang in Utrecht gewoond en daar ruim 6 jaar op de Paulusschool gewerkt. Daar
heb ik de groepen 1/2, 4,5 en 6 gedraaid.
Het is even wennen om ineens allemaal nieuwe gezichten te zien. Maar de open sfeer op school
en de gezellige praatjes op het schoolplein en de gangen, maken het een fijne plek.
Juf Amanda:
Een nieuw schooljaar en voor de kinderen van groep 7 ook een nieuwe juf. Via deze weg wil ik
mij even kort voorstellen: mijn naam is Amanda van Geffen. De afgelopen jaren heb ik in
Gorinchem gewerkt maar de kans om de hele week groep 7 les te geven wilde ik niet laten
schieten.
Tot slot: mijn mailadres is amanda.vangeffen@stichtingovo.nl, maar loop ook gerust binnen.
Jade zwemt voor ALS
Zoals u misschien al heeft gelezen in het AD van zaterdag of voorbij heeft zien komen op onze
Facebook pagina of de klasbord pagina van uw kind(eren), zwemt Jade Schuur uit groep 8
zondag 3 september in de grachten van Amsterdam om geld in te zamelen voor de ziekte ALS.
In het vorige schooljaar is zij al hard bezig geweest om geld in te zamelen. Wij willen Jade deze
laatste dagen voor haar deelname graag nog een klein stukje verder helpen door
statiegeldflessen op te halen met de hele school.
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We willen dan ook iedereen vragen om tot en met vrijdag zoveel mogelijk lege statiegeldflessen
mee naar school te nemen!
Vormingsonderwijs
Gisteren zijn de humanistische en godsdienstige vormingsonderwijs lessen weer begonnen.
Ook gaan de islamitische vormingsonderwijs lessen binnenkort starten. Voor de hindoeïstische
vormingsonderwijs lessen waren helaas niet genoeg aanmelding voor dit schooljaar.
Is uw kind nog niet ingedeeld en wilt u dat wel of zijn er zaken die niet kloppen in de indeling laat
u dit dan alstublieft weten aan de leerkracht van uw zoon/dochter.
Afvalvrije school
Vanaf dit schooljaar mogen wij ons officieel een Afval vrije school noemen. Dit betekent niet dat
de hele school geen afval meer heeft maar wel dat wij met de kinderen bewust bezig zijn om al
het afval op de juiste manier te scheiden. Spelenderwijs leren wij de kinderen waarom afval
scheiden zo belangrijk is en hoe we dit moeten doen. Waardlanden komt in ruil daarvoor bij ons
het afval gratis ophalen.
Dinsdag kwam wethouder Boerman, samen met wethouder Quartel op school om te vieren dat
wij een Afval vrije school zijn. Groep 7b kon hun van veel informatie voorzien. Een leuke foto
met een korte uitleg staat ook op de Facebook pagina van de gemeente Hardinxveld en van de
Driemaster Wielwijk.
Groep 1
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad. We zijn weer lekker van start! Dat is best even
wennen met nieuwe kinderen in de klas en een nieuwe juf. Voor een aantal kinderen was het
zelfs de eerste week op school. Wat doen ze het allemaal goed zeg. Dat gaat helemaal
goedkomen dit schooljaar.
Leuk ook om zoveel ouders te zien bij de informatieavond van afgelopen dinsdag. Jullie hebben
een boekje meegekregen met informatie over de gang van zaken bij de kleutergroepen.
Mochten jullie toch nog iets willen vragen, dan kan dat natuurlijk altijd.
Met elkaar maken we er een leuke en leerzame tijd van.
Juf Inge & Juf Meike
Groep 2
De juffen waren vertrouwd, maar een ander lokaal was even wennen voor de kinderen van
groep 2. Op dit moment is iedereen al helemaal thuis en weten ze het meeste wel te vinden.
We zijn gestart met het thema ‘een nieuw schooljaar”. Aan bod komt het wennen aan een
nieuwe omgeving en aan nieuwe klasgenoten. Hoe maak je kennis, wat doe je dan en wat zeg
je dan. De eerste twee weken hebben we voornamelijk aandacht besteed aan de cijfers en
getallen. Herkennen de kinderen deze tot tien of herkennen ze de getallen al tot 20? Weten ze
welk cijfer er mist als we er één weghalen? We hebben ook verkort geteld, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
1 6, 18. 20. Verder hebben we geïnventariseerd wat de kinderen al kennen en kunnen.
Kennen ze de kleuren, kunnen ze knippen, vouwen en plakken. Hoe is de pengreep, weten ze
wat hun linkerhand en rechterhand is. Kortom: veel werk aan de winkel. Hebt u nog erg in de
gymschoenen voor in de speelzaal. Vanmorgen hebben we hier weer in gespeeld en het zou fijn
zijn als iedereen de volgende keer schoentjes heeft. Alvast bedankt.
Mocht u iets willen vragen over de mail dan kunt u mailen naar
heleen.vandermeijden@stichtingovo.nl of als u juf Inge nodig heeft dan kunt u mailen naar
inge.vanhouwelingen@stichtingovo.nl
Met vriendelijke groet, juf Heleen en juf Inge
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Groep 3
Maandag 21 augustus jl. was voor een aantal kinderen best even spannend… de eerste dag in
groep 3! Inmiddels zijn de kinderen al aardig gewend aan de dagindeling en hebben ze hun plek
in de groep gevonden. Nieuw in onze groep is Roos, zij woont nu een paar weken in ons dorp.
Met alle lieve kinderen om haar heen zal het haar zeker lukken om het naar haar zin te hebben..
Fijn om een aantal ouders gezien te hebben tijdens de informatie avond, we doen het tenslotte
samen. Een aantal ouders heeft zich al opgegeven om ons te helpen met het plastificeren van
alle nieuwe leesboeken, top! Maar zij kunnen nog wel wat extra handjes gebruiken, wie zin heeft
kan zich even bij ons melden, alvast bedankt!
Deze eerste weken besteden we extra aandacht aan de groepsvorming, regels, structuur enz. in
onze groep, we vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig en vertrouwd voelen.
We hebben met de leesles een start gemaakt in de nieuwe methode, waarover u ook al
informatie hebt gekregen.
Tijdens de rekenles koppelen we de getallen aan hoeveelheden voorwerpen en we kleuren de
juiste rondjes in op de tienkaart.
Schrijven doen we in blokletters en met een triple potlood.
Op donderdag middag gaan we gymmen, geeft u uw kind sportkleding ( shirtje en korte broek)
en sportschoenen mee. U kunt ook iets te drinken meegeven, zodat ze na afloop hun dorst
kunnen lessen. We zoeken nog een paar hulpmoeders die om de beurt mee gaan naar de
sporthal om te helpen met allerlei hand- en spandiensten. Er is al 1 ouder enthousiast, wie
volgt?
We hopen met elkaar een fijn schooljaar te hebben.
Juf Roelie en juf Rian
Groep 4
De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op. Nadat we naar elkaars
vakantieverhalen geluisterd hadden en een glaasje champagne gedronken hadden op het
nieuwe schooljaar, moest er toch echt gewerkt worden. En dat wilde de kinderen maar al te
graag. In groep 4 werken wij namelijk met tablets. We hebben eerst gekeken hoe het werken op
de tablet gaat. Waar zet ik hem uit en waar vind ik de les? Gelukkig hebben we daarin al aardig
onze draai gevonden.
We zijn de eerste dagen begonnen met wat herhaling uit groep 3. Zo hebben we het met
rekenen gehad over getallen t/m 20. Hierbij hebben we geteld in sprongen van 2, 5 en 10. Maar
we hebben ook plus- en minsommen t/m 10 gemaakt. Met spelling hebben we het gehad over
de klanksoorten. Klinkers: korte klinkers, lange klinkers en tweetekenklanken. En dan hebben
we ook nog de medeklinkers. Ook hebben we woorden met mmk(m) en (m)kmm goed leren
schrijven.
Op donderdagmiddag gaan we gymmen, geeft u uw kind sportkleding en sportschoenen mee.
Juf Naomi
Groep 5
Klaar voor de start!
Op dat nummer zijn wij de eerste schooldag begonnen. Inmiddels zitten we er alweer helemaal
in. We hebben samen regels en afspraken gemaakt. Iedereen in groep 5 vindt het belangrijk dat
je je fijn voelt op school. Daarom werken we dagelijks aan een goede sfeer. We zijn bezig met
oefeningen uit de methode 'krachtig van start' en bedenken zelf ook leuke activiteiten.
Bij veel lessen staat het samenwerken centraal. We zetten structuren in, waarbij de kinderen
stapsgewijs samen kunnen leren.
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Af en toe hebben we extra hulp in de klas. Dan mag een kind wat al klaar is, andere kinderen
coachen.
We geven veel complimenten. Soms schrijven we er een op. Die gaat in het
complimententrommeltje. Aan het eind van de dag, lezen we die voor en nemen de kinderen ze
in ontvangst.
We zijn gestart met een project over de tijd van de jagers en boeren. De kinderen hebben net
als de mensen uit die tijd, potjes van klei gemaakt. Te bewonderen in de vitrinekast in de gang.
Ook hebben we door improvisatietoneel situaties uitgespeeld uit die tijd. Bijvoorbeeld uitbeelden
dat je een speerpunt aan het maken bent of vuur met vuurstenen.
Hieraan werken we nog 2 weken.
Daarna starten we met een nieuw project wat over de natuur zal gaan. Ook bij dit project zullen
we andere lessen zoals bijvoorbeeld handvaardigheid en muziek eraan koppelen.
Deze week zijn we gestart met deelsommen. We merkten dat het wel heel handig is als je de
tafels goed kent, anders zijn ze bést lastig! Dus die gaan we weer hard oefenen.
Ook komen de klokken nu aan bod. We zijn al bezig met 10 en 5 minuten. De kinderen zijn
super gemotiveerd.
Indy-Mae zit sinds dit jaar nieuw bij ons in de klas. Ze draait al helemaal mee in de groep en ze
hoort er helemaal bij.
Op vrijdag hebben de kinderen gym. Graag allemaal gymschoenen mee. Elke week zullen er
verschillende onderdelen aangeboden worden. We volgen de leerlijnen van bewegingsonderwijs
voor groep 5. Dus lekker veel bewegen!
Wij zijn heel blij met deze groep kanjers en kijken uit naar de rest van het jaar. We spreken
elkaar tijdens de oudervertelgesprekken op 12 en 14 september.
Juf Berber en juf Anna
Groep 6
De kop is eraf! Het nieuwe schooljaar zijn we gestart. Dat ging gepaard met een glaasje
kinderchampagne (waarvan de vlekken nog in het shirt van mij staan) en een gezellig
vakantiepraatje. We hebben het gehad over onze verwachtingen van groep 6, afspraken en
regels, groepssfeer en doelen voor dit jaar.
Groepssfeer, rust in de groep en structuur zijn de komende tijd een aantal van onze
speerpunten waaraan we werken. We letten erop verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen
werk en gedrag en proberen zo een sfeer te creëren waarin iedereen tot ontwikkeling komt en
zich prettig en thuis voelt in de groep. Ik heb er alle vertrouwen in dat we er met elkaar een
positief en leerzaam jaar van gaan maken en ben nu al trots op de kinderen en de
ontwikkelingen die ze zo’n korte tijd laten zien.
Groet,
meester Joni
Groep 7
We hebben een hele leuke, gezellige start gehad. Onder het genot van een glaasje champagne
naar de vakantie verhalen luisteren. Maar na 6 weken vakantie wilden ze graag weer aan het
werk. Langzaam krijgen we steeds meer structuur in de lessen. Zo beginnen we de rekenles
altijd eerst met een sommendictee en flitsen we dagelijks woordjes, hier gaan we 1 minuut lezen
snel aan toevoegen.
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De eerste weken van het schooljaar staan altijd in het teken van doelen stellen voor de rest van
het jaar. Doelen voor iedereen persoonlijk maar ook als groep. Gelukkig zit de hele groep wat
dat betreft op één lijn.
Op naar een gezellig en leerzaam schooljaar!
Juf Amanda
Groep 8
De eerste weken in groep 8 staan in het teken van groepssfeer. Middels het programma
Krachtig van Start willen we een zo goed mogelijke sfeer in de klas neerzetten, waar een ieder
kind zich thuis voelt. Ook zijn we druk bezig om het werkklimaat gestalte te geven. Zo worden
steeds meer regels en afspraken duidelijk tijdens het werken. Ik ben nu al supertrots hoe de
kinderen hun beste beentje voor zetten en alles uit zichzelf willen halen. Helemaal top! Nog
even een aantal regelzaken tot slot: juf Alie staat elke maandag voor de klas. Gym is op
donderdagmiddag. Mijn mailadres is: lars.deklein@stichtingovo.nl
We gaan er een mooi jaar van maken!
Meester Lars
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