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Van de directie
Actief ouderschap
Zoals u misschien al meerdere malen heeft vernomen nodigen we u
allen uit om samen met de leerkrachten op 3 oktober te praten over
Wensen en Verwachtingen voor onze school.
Dit is het moment om samen te praten over het onderwijs op obs de
Driemaster.
U KOMT TOCH OOK !

Agenda

3 oktober:
Actief
ouderschap
4 oktober – 13 oktober:
Kinderboekenweek
Op 4 oktober openen
wij de
Kinderboekenweek met
de hele school.
5 oktober: Staking.
School dicht
11 oktober:
De Graaf Reinald komt
een kijkje op onze
school nemen
16 oktober – 20
oktober:
Herfstvakantie

En heeft u onze digitale uitnodiging al gezien? Gemaakt door Adnon,
Merijn, Lars en Gregory uit groep 8! Niet?? Bekijk hem dan nu door
onderstaande link te klikken!
https://drive.google.com/file/d/0B89v34GiNswqTk50ZE9pNmJLUkU/view
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Oproep:
Heeft er iemand nog gekleurde betonverf over die wij op school mogen gebruiken om het
schoolplein meer kleur te geven.
U kunt dit afgeven op ieder moment van de schoolweek.
Schoolfruit
Maandag kregen wij het bericht dat we weer mee mogen doen aan Schoolfruit!
Dat betekent dat we van week 46 tot en met week 16 schoolruit geleverd krijgen voor al onze
leerlingen! Meer informatie volgt.
Staken donderdag 5 oktober
Zoals u al in een eerder bericht heeft kunnen lezen steunt ook stichting OVO de staking van 5
oktober. Dat betekent dat wij, obs de Driemaster, die dag gesloten zijn.
Om onze staking nog meer kracht bij te zetten willen wij u vragen onderstaand bericht te lezen
en de staking te steunen door de petitie te tekenen. Dit kunt u doen door op de link onderaan
het bericht te klikken.
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders en grootouders op via de online petitie de staking
van leerkrachten in het primair onderwijs op 5 oktober te steunen. De actie is een gerechtvaardigde
manier om de eisen van het onderwijs kracht bij te zetten. Ouders en grootouders hebben er veel belang
bij dat hun kinderen en kleinkinderen ook in de toekomst kunnen rekenen op goed onderwijs en goede
leerkrachten.
Ouders steunen actie POFront
De staking van POFront heeft als doel de lerarensalarissen te verbeteren, om zo het beroep
aantrekkelijker te maken en het lerarentekort terug te dringen. Investeren in een eerlijk salaris voor de
leerkracht is een van de noodzakelijke maatregelen om de kwaliteit in het primair onderwijs te
waarborgen. De VOO roept ouders én grootouders daarom op om de petitie te ondertekenen en de
leerkrachten te steunen in deze actie. Eerder dit jaar steunde de VOO ook de werkonderbrekingsactie.
Petitie 'Investeer in onze (klein)kinderen'
De petitie en handtekeningen worden op 5 oktober in Den Haag door de VOO aangeboden aan de
stakende leerkrachten en de Tweede Kamerleden.
De Vereniging Openbaar Onderwijs
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is de grootste landelijke oudervereniging in Nederland en
vertegenwoordigt via aangesloten medezeggenschapsraden en ouderraden meer dan een half miljoen
ouders in het (openbaar) onderwijs.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Michiel Jongewaard
woordvoerder
http://www.voo.nl/Nieuws/petitie-ouders-en-grootouders-voor-eerlijk-salaris-leerkrachten
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Foto’s delen op Facebook
Als het goed is volgt u allemaal de klasbordpagina van de groep uw kind(eren).
Er zijn ook vaak leuke foto’s die wij op onze Facebook willen delen of willen publiceren in de
krant. Wij willen graag dit schooljaar weer duidelijk in beeld brengen welke kinderen wel en niet
op deze foto’s mogen staan.
Wilt u liever niet dat uw kind op een foto op Facebook of in de krant komt te staan, wilt u dit dan
nogmaals aan de groepsleerkracht van uw kind(eren) doorgeven. Alvast bedankt!

Groep 1
In onze groep zijn we begonnen met het thema van de Kinderboekenweek: ‘gruwelijk eng’. Dit
klinkt heel spannend, echter is dit natuurlijk zo aangepast dat het passend is bij de leeftijd van
de kinderen.
Voorlezen (en zelf lezen) is niet alleen erg leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van
kinderen. Ze krijgen interesse voor fantasie en humor. Lezen wordt een goede manier om de
wereld te ontdekken.
Mochten jullie mee willen zingen en dansen, hierbij een leuke link:
https://www.youtube.com/watch?v=KXaz-_OxSs8
De letter L van ‘lezen’ staat centraal en we leren nieuwe woorden als: inktvis, krab en kwal.
Dinsdag 3 oktober is de Wensen en verwachtingen-avond. U komt toch ook?
Juf Inge & juf Meike
Groep 2
De eerste les voor het beweegdiploma is geweest. Maandagochtend had juf Jenny met het
gymmateriaal vijf stationnetjes klaargezet in de gymzaal. Daar gingen de kinderen rollen om de
lengteas, kruipen, rollen en stoppen van een bal, balanceren en vangen van een bal. Iedere
week worden er verschillende vaardigheden geoefend. De kinderen deden supergoed mee.
De Kinderboekenweek is van 2 oktober t/m 13 oktober maar wij zijn alvast begonnen met leuke
werkjes. Zo maken we spookjes en vleermuizen (batman, zeggen de kinderen). Het thema is
‘gruwelijk eng’. We hebben het over bang zijn, waar ben je bang voor, wat vind je eng.
Prentenboeken rond dit thema lezen we voor en bespreken we. Het liedje van de
Kinderboekenweek dat kinderen voor kinderen zingen, is te vinden op internet.
Met rekenen leren we de begrippen voor, achter, onder, boven, op, in, vooraan, achteraan,
zijkant, voorkant, achterkant. Het noemen van de plaats waar iets staat is dus belangrijk. Er
worden kastanjes gewogen met de keukenweegschaal.
Met taal kijken we of we kunnen voorspellen hoe een verhaal gaat aan de hand van de plaatjes.
Hoe zou het aflopen of, kunnen we misschien een andere afloop bedenken. De nieuwe woorden
zijn: strijkplank, hoef, T-shirt, gewei, roeien en peddelen. Er wordt hard gewerkt in de klas. Er is
gelukkig ook nog tijd om te spelen want dat is ook belangrijk voor kleuters.
Vraagje: wij gaan ‘lose parts’ sparen om met de kinderen figuurtjes te leggen. Dit zijn kleine
voorwerpen die anders weggegooid zouden worden zoals kurken, kroonkurken en ander klein
materiaal. Alvast bedankt.
Dinsdag 3 oktober is de wensen- en verwachtingenavond. Wij hopen u te zien.
Juf Heleen en juf Inge
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Groep 3
We kijken terug op fijne, openhartige oudervertelgesprekken, bedankt daarvoor! Het
voortgangsgesprek staat gepland in november, maar u kunt altijd bij ons binnenlopen om iets
door te geven of te vragen.
Volgende week starten we al weer met kern 3, met de nieuwe letters:
d, oe, z, ij en h. De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één
lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Uiteraard krijgt u dan ook weer
een uitgebreide brief met nieuws over onze leeslessen.
Ook komt de kinderboekenweek er weer aan met als thema “Gruwelijk eng”. Sinds kort hangt er
al een reuzegrote spin in een web voor het raam, brrr. Er wordt in die weken veel aandacht
geschonken aan allerlei kinderboeken zoals “Kattensoep”. Ook de creatieve vakken gaan over
dit onderwerp.
Uiteraard zien we u graag op onze ouderavond op 3 oktober a.s. over wensen en
verwachtingen. U komt toch zeker ook?
Juf Rian en juf Roelie
Groep 4
Op 4 oktober start de kinderboekenweek met het thema “Gruwelijk eng”
Wij hebben ons er al een klein beetje verdiept. Met elkaar hebben we een ‘woordweb’ gemaakt.
Welke woorden kennen we al? Wat weten we al over dit onderwerp? Waar denken we aan bij
gruwelijk eng? Onze heksenketel met woorden die bij dit thema horen hangt op de deur. Het
griezelt ook al van de spinnen in de klas.
Met taal hebben we het gehad over samenstellingen. Bij een samenstelling maak je van 2
woorden 1 woord. Bijvoorbeeld: bad + kamer = badkamer. Ook hebben we het gehad over
alfabetiseren. Als je woorden op alfabetische volgorde zet, dan kijk je naar de letter waarmee de
woorden beginnen. Deze letter vergelijk je met de volgorde van de letters van het alfabet.
Met rekenen zijn we vooral bezig met de telrij tot 100. Getallen tot 100 van klein naar groot
zetten, tussen welke 2 tienvouden ligt een getal, aanvullen tot een volgend tienvoud ( 23 + 7 =
30) en tellen met sprongen van 10 vanaf een willekeurig getal ( 23- 33- 43).
Juf Naomi
Groep 5
Brrr….. Griezelen! We zijn alvast begonnen met werken aan het thema van de
Kinderboekenweek die volgende week woensdag gaat starten. De kinderen hebben monsters
gemaakt. Ze vinden ze zo leuk, dat ze er zelfs mee spelen. De harige spinnen en enge spoken
hangen al in de klas. Volgende week woensdag beginnen we dan ook met een spannende
opening in de toneelzaal.
Wij staan altijd te springen om leuke spullen om de klas mee aan te kleden, dus mocht u thuis
nog iets hebben liggen…
Deze week staat in het thema van ‘de gezonde pauzehap’. Van komkommer met pindakaas tot
water met fruit erin. De kinderen weten al veel over eten en vinden het leuk om hierover te
praten. We zingen een liedje over fruit en maken onze eigen fruitspies. Kijk voor meer informatie
op: ikeethetbeter.nl. Aanstaande vrijdag is het de bedoeling dat de kinderen hun meegebrachte
pauzehap gaan ruilen met de kinderen in de klas.
Afgelopen donderdag hebben de kinderen meegedaan aan een workshop boogschieten. Dat
was een schot in de roos! De foto’s van deze leuke ochtend zijn vorige week naar uw e-mail
verstuurd door ons.
Op dinsdag 3 oktober staat er een ouderavond gepland over de wensen en verwachtingen van
ouders. Onze groep heeft de posters gemaakt voor een flitsende aankondiging en ook hebben
we meegewerkt aan het filmpje. U komt toch ook!
Juf Berber en Juf Anna
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

Groep 6
Fit en gezond zijn we volop bezig in groep 6. Behalve de lesjes fit en vaardig zijn we deze week
begonnen met een gezonde pauzehap. We worden verwend met muesli-notenbrood, druiven,
blauwe bessen en komkommers. Zo zien we dat gezond en lekker heel goed samen gaan!
Natuurlijk wordt er ook volop gewerkt aan het rekenen (kennismaken met getallen tot 10.000),
spelling (f-v wisseling zoals olijf-olijven), lezen, schrijven enz. De betekenis van deze laatste
afkorting weten de kinderen als het goed is nu ook, want de afkortingen zijn behandeld bij taal.
Nadat we de theorie hadden doorgenomen in onze aardrijkskundeboeken en wat extra
informatie hadden opgedaan via klokhuisafleveringen, zijn we gestart met de keuzeopdrachten
voor aardrijkskunde. In kleine groepjes ligt de nadruk vooral op het goed kunnen overleggen en
samenwerken. Dat dit de resultaten ten goede komt is al goed zichtbaar, want de satellieten en
landkaarten worden erg mooi!
Volgende week de start van de Kinderboekenweek; Gruwelijk eng. Daar gaan we middels
verschillende activiteiten is flink mee aan de slag.
Tot slot wil ik u van harte uitnodigen voor onze ouderavond op 3 oktober a.s.
U komt toch zeker ook?
Groep 7
Na ons geschiedenis project over de Romeinen, hebben we nu de natuurboeken erbij gepakt.
Het thema is: Groeien. Het groeien van mensen, dieren en insecten. Zo weten we inmiddels wat
een nymfe is en weten we dat sprinkhanen wel 4 tot 7 keer vervellen.
Ook wij doen deze week mee met de Week van de Pauzehap waarin we aandacht besteden
aan gezonde pauzehappen en de vernieuwde schijf van vijf. Op woensdag en vrijdag is het
fruitdag en vorige week hadden we voor het eerst een 100% fruitdag omdat nu echt iedereen
fruit bij zich had. Laten we dit volhouden!!
Dit jaar willen meester Lars en ik graag een aantal goede rekenaars wat uitdaging bieden door
hen een uurtje in de week met moeilijke rekenvraagstukken aan de slag te laten gaan. Daarvoor
zijn wij op zoek naar een ouder/opa/oma of iemand anders die het leuk lijkt om dit te doen.
Meerdere mensen die dit bij toerbeurt begeleiden is ook prima! Het tijdstip kunnen we in overleg
bepalen uiteraard zorgen wij voor de materialen. Mocht u rekenen helemaal het einde vinden en
het leuk vinden om uw expertise op de kinderen over te brengen, dan horen wij graag van u
Aanstaande dinsdagavond is de Wensen & Verwachtingen avond; U komt toch ook?!
Juf Amanda
Groep 8
Volgende week begint de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Gruwelijk eng’. We gaan dus lekker
griezelen komende week in de klas. Echter is de focus ook op het Drempelonderzoek (dinsdag
10 oktober). Kinderen merken hier weinig van, maar ben druk nog wat zaken aan het herhalen
met de kinderen, die van belang zijn voor het maken van dit onderzoek. Procenten en breuken
komen bij rekenen aan bod en bij spelling staat werkwoordspelling en de Engelse/Franse
leenwoorden centraal. Kinderen kunnen thuis altijd in Snappet werkpakketjes maken. Zij weten
zelf de inlogcodes hiervan.
Dit jaar willen juf Amanda en ik graag een aantal goede rekenaars wat uitdaging bieden door
hen een uurtje in de week met moeilijke rekenvraagstukken aan de slag te laten gaan. Daarvoor
zijn wij op zoek naar een ouder/opa/oma of iemand anders die het leuk lijkt om dit te doen.
Meerdere mensen die dit bij toerbeurt begeleiden is ook prima! Het tijdstip kunnen we in overleg
bepalen uiteraard zorgen wij voor de materialen. Mocht u rekenen helemaal het einde vinden en
het leuk vinden om uw expertise op de kinderen over te brengen, dan horen wij graag van u. Tot
slot wil ik u van harte uitnodigen op onze ouderavond op 3 oktober a.s. U komt toch zeker ook?
Meester Lars
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