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Agenda
Van de directie
Vorige week zijn de Kunstweken weer begonnen. In iedere
groep staat er een kunstenaar centraal waar rondom gewerkt
wordt. En uiteraard gaan de kinderen zelf aan de slag om kunst
te maken. De kinderen van groep 3/4 gaan dit ook nog op een
bijzondere manier doen. Zij gaan Pannenkoekenkunst maken.
Dat zal lekker smaken! Op donderdag 22 maart kunt u de kunst
weer komen bekijken tijdens de Kijkavond met Kind. U bent van
harte uitgenodigd om met uw kind(eren) een kijkje te komen
nemen. Ook opa’s, oma’s, ooms, tantes, …. mogen gezellig
mee.
Tijdens de kijkavond zal het
Dienstencentrum van HVO en GVO
ook vertegenwoordigd zijn. Zij geven
u graag informatie over de lessen die
de kinderen vanaf groep 5 kunnen
gaan volgen. Over enige tijd zal
namelijk weer geïnventariseerd gaan
worden welke lessen de kinderen
volgend jaar willen gaan volgen.
Voordat de keuze gemaakt kan
worden, mogen de kinderen
proeflessen volgen. Op onze locatie
geldt dat voor Humanistische
Vormingslessen en Protestantse
Godsdienst-vormingslessen.
Binnenkort ontvangt u hier meer
informatie over.

Do 15-3
- Kangoeroewedstrijd
- 19.30-21.00
Partnerschapsteamvergadering
Vr 16-3
-11.00 uur
Pannenkoekendag
voor opa’s en oma’s
van groep 3/4
Wo 21-3
- Wensen en verwachtingenochtend
met alle kinderen
- 9.00-11.00
Open Huis
Do 22-3
Kijkavond met kind
van 18.30 - 19.30 uur
Vr 23-3
School op Seeffietsen mee!
Wo 28-3
Paasontbijt

Do 29-3 t/m 2-4
Op woensdag 21 maart hebben we van 9.00 tot 11.00 uur
Open Huis. Kent u nog ouders die een school zoeken voor hun Alle kinderen vrij
i.v.m. Pasen
kind, wilt u hen dan wijzen op de mogelijkheid van het
bezoeken van onze school tijdens deze ochtend?
Ook is de Wensen & Verwachtingen ochtend voor de kinderen op 21 maart. De
insteek is dat de kinderen in groepjes in gesprek gaan over een onderwerp,
vergelijkbaar aan de Wensen & Verwachtingen avond voor ouders en leerkrachten
Locatie Wielwijk
Locatie Westwijk
Pietersweer 32, 3371 PN H’veld-G’dam
Tonneband 22a, 3371 JG H’veld-G’dam
www.driemaster.nl, info@driemaster.nl

aan het begin van het schooljaar. We hebben daar uw hulp bij nodig, want voor de
groepjes zijn gespreksleiders nodig. Vooraf krijgt u een korte uitleg over de
werkwijze. Dit gebeurt onder leiding van een medewerker van Actief Ouderschap.
Alle groepen doen hier aan mee en we hopen op een mooie respons van onze
kinderen om zo onze school nog beter te maken!
Toestemming publicatie foto’s en video’s
Tijdens de gesprekken vorige week hebben de meeste ouders het vernieuwde
toestemmingsformulier ingevuld. In dit formulier heeft u aan kunnen geven voor
welke publicaties van foto’s en video’s uw wel of geen toestemming verleent. Voor
enkele kinderen is het nog niet ingevuld. Als u dit nog niet gedaan heeft, wilt u dit dan
a.u.b. zo spoedig mogelijk doen en inleveren bij de leerkracht? Heeft u geen
formulier, dan kunt u het aan de leerkracht vragen.
KidsmixZ
WE NEED YOUR HELP!!
Deze oproep staat op de Facebookpagina van KidsmixZ, maar omdat niet iedereen
een account op Facebook heeft , plaats ik deze oproep nu ook het Scheepsjournaal.
Er komen steeds meer kinderen op de overblijf, daar zijn wij natuurlijk heel blij mee,
maar om nu ook UW kind voldoende aandacht te kunnen geven zijn wij op zoek
naar collega’s! Moeders, vaders, oma’s en opa’s die het leuk vinden om op
oproepbasis of voor een vaste dag in de week overblijfkracht te worden.
Ik hanteer 1 overblijfkracht op 10 a 12 kinderen (landelijke norm 1 overblijfkracht op
18 kinderen). Dit wil ik in de toekomst ook graag blijven doen, zodat uw kind
voldoende aandacht krijgt, er spelletjes of knutselactiviteiten gedaan kunnen worden,
kortom dat het gezellig is voor de kinderen en voor de overblijfkrachten.
Nieuwsgierig geworden? Wilt U een keer meedraaien? Of wilt U gewoon meer
informatie? Bel naar Ingrid, mijn telefoonnummer is 06 39461414, of mail naar
info@kidsmixz.nl
School op Seef
Op 23 maart hebben we onze 2e School op Seef les.
Alle kinderen(dus ook de kleuters) moeten deze dag hun fiets meenemen naar
school voor een praktische verkeersles op het plein.
Groep 1/2
Denkt u allemaal aan het inleveren van het sponsorgeld, het kan nog tot morgen!
Zoals u heeft kunnen lezen zijn we gestart met de kunstweken. Wij zijn in de klas aan
de slag gegaan rondom de kunstschilder: Wassily Kandinsky. Wassily Kandinsky
was een Russisch-Franse kunstschilder en graficus. Zijn schilderstijl behoorde
aanvankelijk tot het expressionisme, soms ook wel gerekend tot het symbolisme. We
hopen u tijdens de kijkavond van 22 maart een aantal mooie dingen te kunnen tonen.
Vrijdag 23 maart hebben we weer een School op Seef les, de kinderen nemen dan
allemaal hun fiets mee voor een praktische verkeersles.
We hebben gisteren mogen genieten van de musical van groep 3/4. Na groep 3/4
zijn wij de volgende groep die een musical ten tonele mag brengen. Het oefenen is al
gestart en we zijn reuze benieuwd hoe dit allemaal gaat verlopen. We gaan de
musical opvoeren op dinsdag 17 april aan het begin van de avond. Er is in onze zaal
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dan plaats voor 3 volwassenen per kind. Ieder kind mag dus 3 volwassenen
uitnodigen om naar de musical te komen kijken.
Juf Priscilla en juf Anna
Groep 3/4
Gisteren hebben we dan eindelijk onze musical, na heel veel oefenen, op kunnen
voeren. En wat hebben ze staan te stralen op het toneel, we zijn echt wel trots op
onze musicalsterren. Voor de vakantie hebben de kinderen in de gymzaal mee
gedaan met de sponsor actie. Het geld kan t/m morgen ingeleverd worden.
Vorige week zijn de kunstweken begonnen. Echter door de musical zullen wij ietsje
later beginnen met onze kunstenaar Keith Haring, namelijk woensdag 14 maart.
Natuurlijk hopen we volgende week tijdens de kijkavond wel het een en ander te
kunnen laten zien.
Op vrijdag 16 maart nodigen wij de opa’s en oma’s uit om samen een mooie
kunstpannenkoek te maken. We hebben nog wel een paar ouders nodig om deze
lekkernij thuis voor te bereiden. Op school zullen de kinderen van de leerlingenraad
de pannenkoeken opwarmen en uitserveren.
Vrijdag 23 maart hebben we weer een School op Seef les, de kinderen nemen dan
allemaal hun fiets mee voor een praktische verkeersles.
Juf Ingrid en juf Ellen
Groep 5/6
Zoals jullie misschien op Klasbord al wel hebben gezien zijn we vorige week gestart
met train als een astronaut en de kunstweken. Deze week onze eigen Starry Night
(Vincent van Gogh) geschilderd voor in het kunstweken- online- museum.
En gestart met een klassenonderzoekje naar de planeten in de ruimte. Welke planeet
staat er op ons plaatje, hoe warm/koud is het daar, hoe ver staat deze van de zon
enz. Nog best lastig om dat op te zoeken en uit te typen op de computer.
Dylan van Vuuren heeft vandaag als eerste zijn spreekbeurt gedaan, spannend,
beetje zenuwachtig maar met veel informatie, plaatjes en zijn favoriete auto: de
formule 1 wagen heb je het super gedaan Dylan! Ik ben al benieuwd naar de
volgende! Succes met jullie voorbereidingen!
Verder kunnen we weer flitsen op de laptop dus flitsmoeders vanaf volgende week
gaan we weer starten!
Inleveren van het sponsorgeld kan nog tot morgen!
Met vriendelijke groet,
Ramona Bast
Groep 7/8
Drukke weken in groep 7/8. Naast al het gewone werk, zijn we ook heel druk met de
Kunstweken en de E-Waste Race.
Met de Kunstweken werken wij over de kunstenaar Picasso. De kinderen maken zelf
drie kunstwerken en er wordt een groepswerk gemaakt. Tijdens de KMK kunt u dit
alles bewonderen!
Vorige week heeft groep 7/8 een gastles gehad over de E-Waste Race. Dit is een
wedstrijd waarbij de kinderen zoveel mogelijk kapotte elektrische apparaten moeten
inzamelen. De school met de meeste ingezamelde kapotte elektrische apparaten
wint een schoolreis naar Nemo. Erg leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn:
ze flyeren bij de ingang van de school, gaan op hun vrije middagen de deuren langs,
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geven presentaties in de andere groepen, bellen het Kompas om te vragen of ze in
de krant mogen (dit mag, we worden volgende week geïnterviewd!), informeren de
kinderen van de Wonderwijzer en daar is nu ook een kliko geplaatst, etc. Voorlopig
staan wij bovenaan, kijken of we dat nog 3,5 week kunnen volhouden.....
Morgenochtend is de Kangoeroe rekenwedstrijd. Heel veel succes Linsey, Loris,
Storm, Youri en Jeroen! Zodra de uitslag bekend is, krijgen de kinderen dit te horen
(meestal pas in mei)
De teams van het schoolvoetbal zijn gemaakt. Er zijn vier vaders die willen coachen
op woensdagmiddag 11 april, alvast bedankt hiervoor!
Inleveren van het sponsorgeld kan nog tot morgen!
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