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Agenda

Van de directie

Wo 31 jan. Groep 7
Schoolartsbezoek

We kunnen terugkijken op een succesvol Open Huis. We hebben
weer een aantal nieuwe gezinnen mogen verwelkomen op onze
Ma 5 / wo 7 febr.
school. Veel enthousiaste reacties gehoord op deze ochtend en van
Adviesgesprekken
enkelen hebben we inmiddels ook al de inschrijving ontvangen.
groep 8
Iedereen die hier een rol in gespeeld heeft willen wij heel hartelijk
bedanken. U, als ouders die onze school promoten, bent daarin
onmisbaar! En niet te vergeten de kinderen die de rondleidingen verzorgd hebben. Wat een
kanjers zijn dat. Tussendoor ook nog als volleerde verslaggevers aan de slag met Gorkum TV.
We zijn heel benieuwd naar deze reportage. Zodra deze gereed is, zullen wij dit uiteraard
delen!

Actief ouderschap
Op 18 januari jongstleden hebben we een eerste bijeenkomst gehad van ons
partnerschapteam. Na de Wensen en Verwachtingen avond van 2 oktober 2017 hebben
Liesbeth de Kuijper, Stefan Slootweg en Monica van der Leun zich opgegeven om de wensen
en ideeën die op deze avond zijn uitgesproken, uit te werken. Samen met juf Caroliene en juf
Annemieke vormen zij het partnerschapsteam. Liesbeth Timmerije begeleidt ons hierin.
U hebt in het uitgebreide verslag van de wensen en verwachtingen avond kunnen zien dat er
veel ideeën zijn geopperd. We hebben in het partnerschapteam alle informatie tot vier
speerpunten teruggebracht die we gaan uitwerken. U zult hier binnenkort verder over
geïnformeerd worden.

Oproep vanuit de OR
Binnen de ouderraad worden veel activiteiten georganiseerd. Zo heeft de ouderraad ieder
jaar een mooi inbreng tijdens het Driemasterfeest. Voor de kinderen altijd weer een feestje
om lootjes te trekken en dan een duik te mogen nemen in de grabbelton. Hiervoor kunnen
ze altijd leuke dingen gebruiken. Heeft u hier geschikte spullen voor, dan kunt u dit afgeven
bij Marjon of Annemieke.
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HVO NIEUWS
‘HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt’.
Ik ben Beppie Jansen, en een collega van Alfons Romijn. U bent op de hoogte gebracht dat hij voor
langere tijd door ziekte verhinderd is. Wij wensen hem van harte beterschap! Ik kan hem vervangen
voor de tijd dat dat nodig is en zo heb ik vlak voor de kerstvakantie kennis gemaakt met Annemieke
Huisman als locatieleider en de vriendelijke leerkrachten. En natuurlijk: de leerlingen! Ze doen
fantastisch mee! Ik voel mij al helemaal thuis op de Tonneband. Dat komt ook omdat ik ook aan de
Pietersweer lessen HVO verzorg en al wat gezichten ken. Even kort mijzelf voorstellen: ik ben
getrouwd met Jan en samen hebben we 5 kinderen. Eerder o.a. in de gezondheidszorg werkzaam
geweest en geef nu al weer heel wat jaren HVO, o.a. in Bergambacht, Alblasserdam. Naast het geven
van HVO ben ik vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk.
Over HVO: dit bestaat al sinds 1970 en is ontstaan vanuit het Humanisme; hierbij staat de mens
centraal. Belangrijk hierin zijn gelijkheid, vrijheid, zorg voor je naaste en de natuur. Tijdens te lessen
leren kinderen zichzelf en anderen beter kennen door te onderzoeken, open te staan voor elkaar en
hun morele vorming te ontwikkelen. Zij leren dat je met verschillen tussen mensen, culturen en
levensbeschouwingen met elkaar kunt samenleven door ieder in zijn waarde te laten en deze
verschillen te respecteren. En …….verantwoordelijkheid te nemen; jong geleerd is oud gedaan! Ik
vind het geweldig dit vak te geven en met kinderen te werken. Kinderen willen graag dingen weten
en hebben vragen; er gaat heel wat om in die hoofden. Duidelijkheid, gezien en gehoord worden en
een vertrouwde sfeer is een basis voor fijne lessen voor ieder kind. Ik ga graag aan de slag!
Op de alle locaties van De Driemaster werken GVO en HVO samen aan dezelfde thema’s en ronden
deze af met alle leerlingen in DIALOOG-vorm: in groepjes delen hoe jij over het onderwerp denkt met
voorbeelden, wat beter zou kunnen en wat je er mee kunt om dat te bereiken. Hierdoor geven we
handen en voeten aan begrip en respect voor ieders mening.
Het begeleiden van kinderen bij de groei naar een democratisch en betrokken burger is een kerntaak
van de school. HVO levert hieraan een concrete bijdrage.
Hartelijke groet, Beppie Jansen. Docent Humanistisch Vormings Onderwijs.

KidsmixZ
Allereerst wil ik namens alle overblijfmoeders iedereen een gelukkig en gezond 2018
wensen!
Ik had het al eerder gemeld, maar we gaan weer knutselen op de overblijf!!
Samen met Anita Rademaker van Workshop4Kids gaan we weer op alle 3 de basisscholen
workshops geven.
Voor wie?
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Deze workshops zijn voor de kinderen die gebruik maken van de overblijf, of je nu iedere
week komt of af en toe via de strippenkaart, je bent van harte welkom.
Wel graag even aanmelden want dan zorgen wij dat we met voldoende moeders zijn!!
Wanneer?
•Dinsdag 6 februari voor de kinderen van groep 1 tot en met 8
Wat?
We gaan iets leuks knutselen in het teken van Valentijnsdag
Wil jij je aanmelden? Stuur een mail naar info@kidsmixz.nl of bel/app naar 0639461414
Met vriendelijke groet,
Ingrid de Groot-Kraaijeveld

Groep 1/2
In groep 2 hebben we een start gemaakt met de Ik koffer. Alle kinderen krijgen de Ik koffer
een keer mee naar huis en mogen deze dan vullen met spulletjes van thuis waar ze in de klas
wat over willen vertellen. De volgende dag nemen ze, met de gevulde Ik koffer, plaats op
onze speciale PRAATSTOEL en mogen ze de koffer leeg gaan halen. Over alle dingen die eruit
komen vertellen ze dan wat aan de kinderen uit de groep. Als de koffer helemaal leeg is
mogen de kinderen uit de klas vragen stellen aan het kind op de praatstoel. Het doel van de
Ik koffer is:
- zelfvertrouwen krijgen bij het spreken in de groep
- mondelinge taalvaardigheid bevorderen
- elkaar nog beter leren kennen
De kinderen komen al vol trots met de koffer de klas in op de ochtend dat ze op de
praatstoel mogen gaan zitten. Een erg leuke activiteit voor zowel de kinderen op de stoel als
alle kinderen + de juf in de groep.
Juf Priscilla en juf Anna

Groep 3/4
Wat wordt er hard gewerkt in onze groep! Komende week zijn er nog de Cito-toetsen en daarna gaan
de juffen aan de slag met alle gegevens. De resultaten komen straks in het rapport van uw kind.
In groep 3 zijn we bijna klaar met kern 7 en starten dan volgende week kern 8 op. In deze kern gaat
het over "Wat kan jij?" Daarbinnen staat een logeerpartijtje met een optreden centraal. Woorden als
verkleden, koffer, publiek en optreden komen dan aan bod. Tijdens de rekenlessen staan de grotere
getallen centraal. We tellen in tientallen, bijv. met eier-dozen of biljetten van 10 euro.
In groep 4 herhalen we in de les de tafels van 2 en 5. De tafel van 2 moet nog door een aantal
kinderen opgezegd worden voor een sticker op de poster. Nog even goed oefenen op de tafel van 2,
want de volgende tafel (van 3) komt binnenkort alweer aan bod. Bij spelling leren we woorden
schrijven met de -eeuw, -ieuw en –uw en ou/au woorden (schouder/pauze).
Deze week hebben we de kinderen ook verteld dat we de musical ‘Een boom voor het Babbelplein’
gaan spelen. Met elkaar hebben we naar de DVD van deze musical gekeken en de rollen verdeeld.
Alle kinderen weten welke rol zij hebben. Volgende week starten we met het inoefenen van de
teksten en liedjes. De ouders die zich opgegeven hebben om te helpen zullen door ons benaderd
worden om vanaf volgende week de teksten met de kinderen in te gaan studeren. Uiteraard houden
we u via het Scheepsjournaal en Klasbord op de hoogte omtrent onze musical! We hebben er veel zin
in! Op woensdagavond 14 maart zullen we de musical gaan opvoeren, dus noteert u deze datum
alvast in uw agenda.
Juf Ellen en juf Ingrid
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Groep 5/6
We hebben een goede start gemaakt in 2018 iedereen is weer wakker geschud en de komende
weken gaan we er flink tegenaan. De Citotoetsen... Maak het niet meer dan dat het is. Spelling is een
dictee en rekenen wiskunde een toets, begrijpend lezen een tekst met vragen en technisch lezen een
rij met woordjes. Als we het woord Cito te groot maken zorgt dat bij een aantal leerlingen voor
stress en dat is niet nodig. Verder hebben we besproken wat helpende gedachten zijn en hier
kaartjes bij gemaakt. Als je iets moeilijk vindt dan wil dat niet zeggen dat je dan ook maar meteen
dom bent. De helpende gedachte bij oh jee ik vind dit moeilijk kan zijn: "ik moet het nog leren" "ik
kan/mag om hulp vragen” enz.
Iedereen heeft een datum geprikt voor zijn spreekbeurt en bij de meeste kinderen is ook al een
onderwerp opgeschreven. Een goede voorbereiding is het halve werk!
Voor volgende week stond een geschiedenistoets gepland. Dit wordt een open-boek-toets i.v.m. de
Cito's. De vragen zijn deze week al voorbij gekomen in een quiz.
Voor het talentenproject bouwen zijn we begonnen met het maken van een knikkerbaan in groepjes
met ook kinderen uit groep 7/8 en dit gaat super goed!
De muurkranten over de middeleeuwse stad moesten vandaag af. Dit is niet bij iedereen gelukt,
daarom de ruimte om tot volgende week woensdag thuis verder te werken voordat de muurkrant
gepresenteerd moet worden.
Vriendelijke groeten van juf Ramona

Groep 7/8
De eerste twee weken zijn omgevlogen! Deze week en volgende week staan in het teken van het
afnemen van de Cito toetsen. Daarna gaan de juffen aan de slag met het invoeren van de gegevens.
Morgen hebben de kinderen een repetitie van topografie. Die week erop is er geen repetitie in
verband met het maken van de Cito toetsen.
Woensdag 31 januari komt de schoolarts voor de kinderen van groep 7. In week 6 zijn de definitieve
adviesgesprekken van de groep 8 leerlingen. De kinderen moeten bij dit gesprek aanwezig zijn.
Tijdens dit gesprek bespreken we de resultaten van uw kind, geven we een advies en krijgt u het
inschrijfformulier van de gekozen school mee naar huis.
Op 12 en 19 februari en op 5 maart van 9.00 uur tot en met 10.30 uur (allen op een maandag) gaan
we met de bus naar het Omnia College in Gorinchem om daar een aantal 'podium' lessen te volgen.
Is er een ouder die drie keer met ons mee wil gaan? Graag doorgeven aan juf Caroliene.
Groetjes van juf Caroliene en juf Fenna
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