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Agenda

Van de directie

12 oktober
Actief ouderschap
Voorleeswedstrijd
Vorige week dinsdag vond de Wensen en verwachtingen avond van
groepen 7 en 8
Actief ouderschap bij ons op school plaats.
Wat een mooie opkomst en wat een mooie waardevolle avond waar we in 16 – 20 okt
groepen van ouders van
Herfstvakantie
school en de
peuterspeelzaal en de
25 oktober
leerkrachten en leidsters Doemiddag 7/8
in gesprek waren over
de wensen en
30 oktober
verwachtingen voor onze Infoavond groep
school en
7/8
peuterspeelzaal.
Nogmaals bedankt voor
2 november
uw komst!
Kijkavond met kind
Alle mooie puzzels en
parels die benoemd zijn
op deze avond zijn opgeschreven en worden u
allen zo spoedig mogelijk toegestuurd.
De volgende stap is het opzetten van een
groep ouders en leerkrachten die met deze
wensen en verwachtingen aan de slag gaan. U
kunt zich hier nog steeds voor op geven.
Kinderboekenweek
Vorige week woensdag hebben we de Kinderboekenweek met het thema: “Gruwelijk eng”
officieel geopend. Toen de kinderen ’s
ochtends op school kwamen troffen ze wel
een aantal hele griezelige juffen en meesters
aan. Na het verzamelen in de klas zijn alle
kinderen uitgenodigd in de toneelzaal om te
kijken naar een toneelstuk opgevoerd door de
juffen en meesters.
Tijdens de Kinderboekenweek komt in iedere
klas een griezel voorlezen.
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Donderdag staat de voorleeswedstrijd op de
agenda. De kinderen van groep 7 en 8 hebben
zich kunnen opgeven hiervoor.
In de klas heeft een voorronde
plaatsgevonden. Van iedere groep 7 en 8 (ook
van de locatie Westwijk) strijden 2 kinderen
voor de titel Voorleeskampioen van De
Driemaster. Hij of zij mag vervolgens door om
onze school te vertegenwoordigen op de
voorleeswedstrijd in de bibliotheek waar alle
voorleeskampioenen van de basisscholen uit
Hardinxveld verschijnen. Spannend!
Hoofdluis
Enkele groepen hebben een brief over hoofdluis via de mail toegestuurd gekregen omdat in de
klas van hun kind of de vleugel waar het kind onderwijs krijgt hoofdluis is geconstateerd.
Ook in de andere groepen willen wij graag ouders erop attent maken om het haar en de
hoofdhuid van uw kind(eren) regelmatig grondig te controleren.
Islamitisch vormingsonderwijs
Inmiddels zijn de lessen HVO en GVO op dinsdag ochtend een vaststaand feit. Er zijn ook
kinderen die zich opgegeven hebben voor de IVO (islamitisch vormingsonderwijs) lessen.
Deze lessen zijn helaas nog steeds niet van start gegaan daar het ontbreekt aan een docent.
Zodra de vacature een geschikte docent oplevert gaan we ook met de IVO lessen starten.
Gewijzigde data Driemasterfeest.
In de schoolkalender staat een foutieve datum gemeld.
Het Driemasterfeest vindt niet plaats op donderdag 28 juni maar op vrijdag 22 juni.
Vooruitblik Sinterklaas.
Het duurt nog even maar wij zijn al bezig met de eerste voorbereidingen voor het
Sinterklaasfeest. Dit sinterklaasfeest vindt plaats op dinsdag 5 december.
De kinderen van alle groepen ontvangen dan de Sint met zijn pieten op school. De kinderen van
de groepen 1 tot en met 4 gaan ’s ochtends met het Sintprogramma aan de slag in de klas en
zullen ’s middags vrij zijn.
De groepen 5 tot en met 8 pakken deze dag hun surprises uit. Zij volgen deze dag een
continurooster en mogen hun lunchpakketje mee naar school nemen. Zij zijn om 14.30 uur uit.
School op Seef
In het voorjaar starten de School op Seef lessen weer. Wij zijn nog steeds op zoek naar
hulpouders voor de middag. Opgeven kan bij juf Meike. meike.schalk@stichingovo.nl
Informatieavond groep 7 en 8.
Op maandag 30 oktober vindt op school de informatieavond over de uitstroom naar het
Voortgezet onderwijs plaats. Het Fortes Lyceum, het Omnia College en het Gymnasium
Camphusianum geven deze avond een presentatie over hun school. Komt allen! Meer
informatie over het uitstromen naar het voortgezet onderwijs kunt u al vinden op
www.naardemiddelbare.nl
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Groep 1
We ronden het thema ‘gruwelijk eng’ van de Kinderboekenweek af. Het cijfer 3 staat centraal.
We leren nieuwe woorden zoals eik en eikel.
Na de vakantie starten we het thema ‘familie’. We praten, lezen, zingen over en spelen met
allerlei dingen die met familie te maken hebben. We hebben allemaal familie, maar bij iedereen
ziet de samenstelling er anders uit. Na het lezen van het prentenboek ‘Moederdag’ weet uw kind
als geen ander hoe druk moeders het kunnen hebben… Wie weet leuk om thuis met uw kind te
kijken naar foto’s van verschillende generaties. Het is voor een kind erg fijn om te merken dat
hun ouders weten waarmee zij op school bezig zijn. Daarom wil ik u vragen een leuke foto van
familie mee te geven naar school, zodat we deze op de maandag (23 oktober) na de vakantie
met elkaar kunnen bekijken en zo het thema openen.
Let op: vrijdag voor een vakantie mag er speelgoed mee naar school. De spullen moeten tegen
een stootje kunnen. Mochten de kinderen het leuk vinden, mogen ze ook verkleed komen.
In groep 1 of 2 komt de juf gezellig thuis langs. De intekenlijst voor de huisbezoeken hangt klaar
op de deur. Mocht er nog niemand bij u geweest zijn, dan kunt u intekenen. Dit zal ongeveer
een uurtje zijn vanaf 16:00 uur. Graag tot dan en natuurlijk alvast een hele fijne vakantie!
Juf Inge & juf Meike
Groep 2
Nog een paar dagen en het is alweer vakantie. De kinderen hebben hard gewerkt en veel
geleerd de afgelopen periode. Oriëntatie in de tijd was een rekenonderdeel: welke dag is het
vandaag, was het gisteren en is het morgen. Hoe volgen de seizoenen elkaar op en waar zie je
dat aan. Voor sommigen best nog lastig. Ook de telrij moet er nu wel in zitten. Vooruit en
achteruit tellen en het koppelen aan een hoeveelheid. We hebben het over ‘buur’ getallen, de
getallen die naast het cijfer liggen. Met taal laten we de kinderen veel rijmen. Horen ze dat de
eindklanken hetzelfde zijn. Als de kinderen ‘kat’ op ‘dak’ rijmen dan horen ze de laatste klanken
nog niet goed en moeten we daar nog veel mee oefenen. Misschien kunt u daar thuis ook op
een speels manier mee bezig zijn.
De kinderen leren hun eigen letter, dat is de letter waarmee hun voornaam begint, herkennen
tussen andere letters. Ze knippen deze uit en plakken deze op.
Juf Jenny van OKK is al een aantal keren geweest om met ons te gymmen. De kinderen vinden
het heel erg leuk en ze doen goed hun best.
Ook in groep 2 willen de kinderen wel eens wat van huis meenemen om te laten zien. Dat mag
op maandagochtend. Het is echter alleen maar om te laten zien en niet om mee te spelen. Als
we het bewonderd hebben, gaat het in de meeneembak of in de tas.
Zet u het alvast in de agenda: dinsdagmiddag 5 december hebben de kleuters vrij.
De laatste vrijdag voor de vakantie, dus a.s. vrijdag, mogen de kinderen wel speelgoed
meenemen om er na het werken mee te spelen. Graag niet te veel en niet te groot.
Wij wensen u een fijne vakantie met droog weer, zodat de kinderen lekker buiten kunnen
spelen. Dus vooruitzichten zijn gelukkig goed.
Juf Heleen en juf Inge
Groep 3
Nog een paar dagen dan gaan de kinderen genieten van een welverdiende herfstvakantie. We
sluiten vrijdag 13 oktober a.s. de eerste periode in de sporthal af. In plaats van gym op
donderdag is er deze keer geruild met een andere school en sporten wij voor een keertje op
vrijdag.
We zijn met onze leesles begonnen met kern 3, waarvan dit de nieuwe letters zijn: d, oe, z, ij en
h. Voor de herfstvakantie krijgen de kinderen een leesboekje mee naar huis. Dit is een oud
boekje van een vorige versie, de kinderen mogen het thuis lezen, is het uit? Dan kunt u het weer
bij ons inleveren. Lekker om in de herfstvakantie wat te oefenen!
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Tijdens de rekenles zijn we vooral aan het splitsen. Daarnaast introduceren we de bussommen.
Aan de hand van “instappen” en “uitstappen” van passagiers ontstaan de erbij- en erafsommen..
De kinderen maken ook kennis met de vriendjes van 10. Dit zijn 2 getallen die samen 10 zijn,
zoals 2 en 8, 4 en 6 enz. In de klas kunt u ze ook tegenkomen in de vorm van “verliefde hartjes”.
Verder zijn er in onze vleugel enkele kinderen met hoofdluis. Inmiddels is er al een brief met
informatie naar u gemaild, dus graag even goed controleren. Na de herfstvakantie worden alle
kinderen weer door de luizenbrigade nagekeken.
Een hele fijne vakantie, juf Roelie en juf Rian
Groep 4
Deze week sluiten we het thema ‘gruwelijk eng’ van de Kinderboekenweek af. Skeletten,
vleermuizen, spinnen, spoken en heksen, alles hebben we de afgelopen weken voorbij zien
komen.
Met taal hebben we geleerd om de lidwoorden, zelfstandige naamwoorden en werkwoorden te
vinden in een zin. Daarnaast hebben we nieuwe woorden geleerd rondom het thema reizen. We
hebben het o.a. gehad over: de kust, de toerist, het vertrek, onderweg zijn en je ogen uitkijken.
Met rekenen zijn we vooral bezig geweest met de telrij van 100. Aanvullen tot het volgende
tienvoud (23 + 7= 30), (terug)tellen met sprongen van 10 vanaf een willekeurig getal en getallen
tot 100 precies op de getallenlijn plaatsen.
Deze week gaan we op vrijdag gymmen i.p.v. op donderdag. We gymmen vrijdag van 10.30 uur
tot 11.30 uur en zijn om 11.45 uur weer terug op school.
Alvast een hele fijne vakantie, juf Naomi
Groep 5
De eerste periode zit er alweer bijna op. Wat hebben de kinderen hard gewerkt. Wij zijn
ontzettend trots. De kinderen moesten wennen aan alle nieuwe dingen in groep 5. Maar samen
zijn we er tegenaan gegaan. De kinderen helpen elkaar en trekken alles uit de kast. Soms ook
letterlijk. Dan pakken kinderen bij moeilijke rekensommen de houten blokjes of kralenkettingen.
De kinderen zijn heel gemotiveerd om hun leerdoelen te behalen. Veel kinderen zijn dan ook
hard aan het oefenen om hun tafeldiploma af te kunnen vinken.
Ook aan de sfeer is hard gewerkt. Tussen de lessen door doen we veel spelletjes en veel
opdrachten staan in het teken van samenwerken. Met de methode ‘goed gedaan’ en krachtig
van start, hebben we al veel bereikt samen.
Om afgelopen periode feestelijk af te sluiten en nog een beetje in het thema van de
Kinderboekenweek te blijven, mogen de kinderen aanstaande vrijdag ‘griezelig’ naar school.
Komende weken zullen we weer met een nieuw project gaan starten over aardrijkskunde. Maar
eerst lekker een weekje vakantie. Geniet ervan! Juf Berber en juf Anna
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Groep 6
Laatste weekje en dan sluiten we de eerste periode alweer een soort van af met een
welverdiende week vakantie. Een periode van wennen aan elkaar en aan de structuur waarin
we hard hebben gewerkt aan persoonlijke-en groepsdoelen.
Ook bij ons is het deze week nog Kinderboekenweek, heeft u de griezels al gezien bij ons in de
klas en op Klasbord?!
Bij spelling oefenden we woorden als piloot en abrikoos en bij taal zijn we gestart met het thema
Kleding en Uiterlijk. We maken kennis met werkwoordspelling (Kofschip) en oefenen verder door
met grammatica en woordbenoeming. Bij rekenen zijn we gestart om plussommen niet langer
m.b.v. een getallenlijn op te lossen, in plaats daarvan rekenen we kolomsgewijs waarbij we de
duizend-honderd- en tientallen en eenheden van elkaar splitsen. Over de Romeinen leerden we
bij geschiedenis en hier gaan we na de vakantie nog verder mee aan de slag.
Alvast een hele fijne vakantie iedereen, geniet en rust lekker uit.
Meester Joni

Groep 7
Deze week hebben we de voorronde voor de voorleeswedstrijd gehouden in de klas. Maar liefst
9 kinderen hebben een stukje voorgelezen. Uiteindelijk hebben we allemaal gestemd en gaan
Annabel en Soraya groep 7b vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd van de Driemaster. De
winnaar hiervan mag door naar de finale in de bieb. Spannend!
De afgelopen 2 weken stond het vak Natuur centraal. We hebben het gehad over de groei van
mensen, dieren en planten. Inmiddels zijn de kinderen gestart met de verwerkingsopdrachten. In
kleine groepjes worden er muurkranten gemaakt, wist je datjes verwerkt in een Power Point
Presentatie en wordt er hard nagedacht over hoe de ontwikkeling van een vlinder geknutseld
kan worden. Samenwerken, een plan maken, informatie opzoeken en verwerken en creativiteit
komen vol op aan bod. Die laatste punten komen later dit jaar ook goed van pas. Na de vakantie
gaan we starten met het maken van een werkstuk. Verdere informatie hierover volgt nog.
Op woensdag 25 oktober gaan we met de klas naar de doe ochtend op de OVO-VO- scholen in
Gorinchem. De kinderen hebben zelf kunnen kiezen naar welke school ze zouden willen om
alvast kennis te maken en sfeer te proeven. Alleen al bij het invullen van de lijst waren ze al
super enthousiast!
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie.
Juf Amanda
Groep 8
Wat hebben de kinderen de afgelopen weken hard gebikkeld. Gisteren hebben de kinderen
kunnen laten zien waartoe ze allemaal in staat zijn bij het Drempelonderzoek. De resultaten
hoop ik na de herfstvakantie te krijgen. Ik zal de scores individueel met de kinderen bespreken.
Ook zal ik u uitnodigen om samen met mij naar de uitslag van het Drempelonderzoek te kijken.
Hiervoor krijgen zij donderdag een briefje mee naar huis. Naar aanleiding van het
Drempelonderzoek zullen de kinderen persoonlijke leerdoelen opstellen om zo inzicht te krijgen
in hun eigen leerontwikkeling.
Na de herfstvakantie ga ik het hebben over het eerste werkstuk. Het onderwerp is een land
buiten Europa. Op woensdag 25 oktober gaan we met de klas naar de OVO-VO-scholen in
Gorinchem. Ik heb de kinderen zelf bij een VO-school ingedeeld. Alle kinderen zijn hiervan op
de hoogte. Rest mij om u een welverdiende vakantie toe te wensen en een groot compliment
aan alle kinderen! Het zijn kanjers!
Meester Lars
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