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Van de directie
De herfstvakantie ligt inmiddels al weer achter ons. We hebben kunnen
genieten van prachtig weer! Inmiddels zijn alle groepen zijn weer goed
opgestart. De komende weken tot aan de kerstvakantie staat het leerklimaat centraal in onze school. Hoe komen we tot leren? Wat hebben we
daarvoor nodig? Wat wil ik leren? zijn vragen die leven in de groepen.

Agenda
Do 2-11 18.30-19.30
uur: kijkavond met kind
Do 9-11
Nationaal Schoolontbijt
Gr. ? ontbijt op het
gemeentehuis

Kijkavond met kind
Di 21 en wo 22-11
Op donderdag 2 november is onze eerste kijkavond met kind van dit
schooljaar. Dit betekent dat alle kinderen met hun (groot)ouders en ande- Voortgangsgesprekken
re geïnteresseerden tussen 18.30 en 19.30 uur van harte welkom zijn op
Vr 24-11
school. De kinderen mogen de
School op Seef
klas/school en hun werk laten
zien. Daarnaast zal deze avond ook in het teken staan
van de Muziek Impuls. Wij zijn een samenwerking aangegaan met de Popschool om ons muziekonderwijs op
De Driemaster te verbeteren. Deze avond zal er een
informatiestand zijn van de Popschool.
Om de Muziek Impuls feestelijk en officieel te starten,
zullen alle kinderen een lied ten gehore gaan brengen. Dit zal zo rond 18.50 uur zijn. Komt u ook
allemaal luisteren en kijken?
Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad is geïnstalleerd tijdens
de eerste vergadering van donderdag 26 oktober. De leerlingenraad bestaat dit jaar uit: Sera
en Rens uit groep 5, Chayenne en Gijsje uit
groep 6, Sven en Linsey uit groep 7 en Youri en
Maudy uit groep 8. Zij willen heel graag meedenken over het onderwijs en de activiteiten op
De Driemaster. We zullen een aantal keer per
jaar bij elkaar komen om verschillende zaken te
bespreken. Ook is er ruimte voor de kinderen
om ideeën in te brengen. Dit kunnen eigen ideeen zijn of ideeën van andere kinderen van
school. De kinderen vertegenwoordigen tenslotte alle kinderen van onze school. In de klassen
wordt de inhoud van de vergaderingen gedeeld
met de andere kinderen.
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

De Dialoog
Zoals u in eerdere berichten heeft kunnen lezen, vullen we onze HVO/GVO (Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstvormingsonderwijs) lessen van de groepen 5/6 en 7/8 op een
andere manier in dan voorheen. Bij beide vormingslessen heeft het thema ‘Ik en de ander’ centraal gestaan. Als afsluiting van het thema is de dialoog gevoerd. De kinderen zijn in drie gemixte groepjes uiteen gegaan: een groepje bij juf Liane van GVO, een groepje bij meester Alfons
van HVO en een groepje bleef bij de eigen juf. In deze kleine groepjes is er gesproken, geluisterd en nagedacht over het gezamenlijke onderwerp. Wat mooi om te zien dat er aandacht is
voor elkaar en dat er verschillen mogen zijn. Een bijzondere conclusie die we konden trekken
was: je kunt het eens zijn over het feit dat je het oneens bent met elkaar. En dat dat ok is!
De komende periode is het gezamenlijke thema: De aarde.
Nationaal Schoolontbijt
Dit jaar doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt en wel op
donderdag 9 november. De kinderen hoeven die ochtend thuis niet
te ontbijten, want dit doen we gezellig met elkaar op school. En helemaal bijzonder: groep 5/6 is door de burgermeester uitgenodigd
om in het gemeentehuis te komen ontbijten!
Voor de kinderen die op school ontbijten geldt: zelf een bordje, bestek en een beker meenemen. Het is handig als het in een tasje
voorzien van naam meegenomen wordt. Wij zorgen voor de rest!
In de meegestuurde bijlage kunt u nog meer informatie lezen.
Schoolfruit
Wij zijn heel blij dat we weer ingeloot zijn voor de gratis fruit verstrekking van de Europese Unie.
Wij delen het fruit uit op woensdag, donderdag en vrijdag. Woensdag en vrijdag blijven onze
verplichte fruitdagen, op donderdag krijgen de kinderen ook fruit, dus dan hoeft u in principe
geen pauzehapje mee te geven.
Vogelshow
V.V. Vogelvreugd uit ons dorp heeft een Vogelshow georganiseerd. Voor de kinderen uit groep
3 en 4 hebben zij een kleurwedstrijd uitgeschreven. Die kleurplaat hebben de kinderen ondertussen ontvangen. Als je de kleurplaat inkleuren en inleveren, maken de kinderen dus kans op
een prijs. Het inleveren kan tijdens de show. De show is op donderdag 16-11 van 19.00-22.00
uur, vrijdag 17-11 van 10.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 18-11 van 10.00-17.00 uur. Locatie:
De Parel.
Groep 1/2
Na een heerlijk weekje vakantie zijn wij in de groep gestart met het werken rondom het thema
herfst. We genieten buiten nog volop van het mooie weer en spelen lekker met alle blaadjes die
van de bomen vallen. Binnen schilderen we zelf mooie herfstbomen en hebben we ook pompoenen geknutseld. Afgelopen vrijdag hebben we met elkaar een herfstwandeling gemaakt om
onze school en gespeurd naar de mooiste blaadjes die op de grond lagen. Deze mooie blaadjes
gaan we gebruiken om allemaal een eigen herfstdoos te maken. Naast Flore is ook Isabelle nu
bij ons in de groep komen wennen en aanstaande vrijdag komt Max voor de eerste keer. Allemaal van harte welkom bij ons op de Driemaster. We hopen dat jullie allemaal een hele fijne tijd
gaan krijgen bij ons op school. Komende donderdag is het Kijkavond. Komen jullie allemaal gezellig even een kijkje nemen bij ons in de klas??
Juf Priscilla 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
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www.driemaster.nl, info@driemaster.nl

Groep 3/4
Met veel nieuwe energie zijn we na de herfstvakantie weer heerlijk gestart!
In groep 3 hebben we deze week kern 3 van het lezen afgerond en gaan we bij ieder kind individueel de “herfstsignalering” afnemen. Het kind leest dan letters, woorden en een stukje tekst.
Ook wordt gekeken of het kind de letter zelf al kan schrijven. Na de analyse van deze toets
wordt u uitgenodigd voor het voortgangsgesprek, medio november.
We starten in kern 4 met de letters w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en
‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes horen nu
nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al stam +t lezen: zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog
niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.
Met de rekenles zijn we gestart in een nieuw werkboek. Het eerste blok laat steeds meer rekensommetjes zien, ook het splitsen boven de 10 is nieuw.
In groep 4 gaan we bij taal werken aan klinkers en medeklinkers en het bijvoeglijk naamwoord
(een mooie tas, dan is mooie het bijvoeglijk naamwoord). Bij spelling komen woorden met ng
(bang), nk (bank) en ei, ij en -eer (beer), -oor (boor) en -eur (deur) aan bod. Bij rekenen gaan we
tellen met sprongen van 10 (52, 62, 72, 82, 92), aanvullen tot het volgende tiental (27+ . = 30)
en geldrekenen (hoe betaal je met zo min mogelijk muntjes of briefjes een bepaald bedrag?).
Tijdens de knutsel- en tekenles hadden we als thema ‘de Herfst’ mooie pompoenen en tekeningen van kinderen onder een paraplu. Deze zijn tijdens de kijkavond te bewonderen. Ook gaan
we deze week muziekinstrumentjes knutselen, want de kijkavond staat een beetje in het teken
van onze nieuwe muziekimpuls in de groepen 3 t/m 8.
Kortom, er wordt hard gewerkt in onze groep!
Juf Ingrid en juf Ellen
Groep 5/6
Na een lekker weekje herfstvakantie zijn we weer van start gegaan. Deze weken ronden we
blokken af, maken we een toets van taal en rekenen. Ook kijken we tussentijds hoe het ervoor
staat met begrijpend lezen en technisch lezen.
Verder gaan we vrijdag starten met het eerste talentenproject fotografie. Hier werken we aan tot
en met 8 december. We gaan de vrijdagmiddag aan de slag met allerlei vormen van fotografie.
De aftrap wordt gegeven door de moeder van Alex die fotografe is en nog hele mooie foto’s
heeft gevonden van wel hele bekende gezichten alleen nog een beetje kleiner… Ze gaat iets
vertellen over haar werk, over camera’s, perspectieven etc. Zo worden we goed klaargestoomd
voor het echte werk. Vanaf vrijdag 10 november is op vrijdagmiddag de laatste 15 minuten
(vanaf 15.00) de fotokiosk open en kunnen er foto’s gemaakt worden. Kinderen van groep 5/6
zetten u graag gratis op de foto! Ook leuk om als olifant, krokodil, varken, eend, konijn of beer
op de foto te gaan met de photobooth spulletjes. (iemand nog een hoge barkruk thuis te leen?)
Toetsen:
2 november geschiedenis
6 november Engels song 4
10 november woordenschat (woordenschat is mee naar huis gegaan om nog eens extra te kunnen oefenen met de woorden, in de toets zijn het meerkeuze vragen. Het is wetenschappelijk
bewezen dat als kinderen 7 keer een woord horen, zien en gebruiken ze weten wat het woord
betekend.)
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Groep 7/8
Na een heerlijke rustpauze in de vorm van de herfstvakantie, zijn we weer gestart! De afgelopen
weken hebben wij ons breed mogen oriënteren. Zo zijn we op bezoek geweest bij het Omnia
College en het Fortes Lyceum en hebben de leerlingen daar aan verschillende workshops mogen deelnemen. De bedoeling van deze ‘doe-ochtend’ was het, in de grote lijn, leren kennen van
deze scholen. Er werd erg veel aangeboden en de leerlingen mochten in 2 groepen verschillende programma’s volgen. De ene groep kreeg gymnastiek, biologie, beeldende vorming en Nederlands. De andere groep kreeg technasium, aardrijkskunde, drama en Engels. Op deze manier leerden de leerlingen het gebouw kennen en de vakken stonden in het teken van een eerste
kennismaking.
Naast de kennismaking met de scholen uit het voortgezet onderwijs, hebben wij ook kennis mogen maken met meester Remco. Dit is vanaf nu elke maandag onze muziekleraar. De eerste les
hebben we het gehad over klanken in een lied en op welke wijze deze worden vertaald naar een
emotie. De tweede les ging ook over emotie, maar meer gericht op het uiten daarvan. Deze les
stond in het teken van een rap. De leerlingen hebben als huiswerk opgegeven gekregen dat ze
een rap moeten maken. We zijn razend benieuwd naar de resultaten aankomende week!
De talentenworkshops zijn gestart! De eerste lessen zullen in het teken staan van het voorbereiden van de uiteindelijke verwerking ervan. De opdracht is namelijk om vanuit een zelfgemaakte
3D-bouwplaat te gaan fotograferen. De leerlingen zijn erg enthousiast te werk gegaan en de
bouwwerken komen al mooi tot uiting! We zullen al snel overgaan tot het gedeelte waarin de
fotografie naar voren zal komen. Er wordt erg enthousiast gereageerd en gewerkt. Daarbij gaat
het ook om samenwerken, dus niet alleen het product is belangrijk. Het gaat erom dat beiden zo
goed mogelijk gecombineerd worden.
De ‘gewone’ lessen staan natuurlijk niet stil. We zijn hard aan de slag gegaan om ook na de
Drempeltoets te blijven knallen! Er wordt hard gewerkt en dit gaan we de komende weken nog
een mooi vervolg geven!
De aankomende week zal in het teken staan van de adviesgesprekken. Deze worden gehouden
op 6, 8 en 9 november.
Data die van belang zijn:
2-11: Natuurtoets
2-11: Kijkavond
18-12: Werkstuk inleveren historisch persoon(groep 7)/land buiten Europa (groep 8)
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