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Agenda
Van de directie
Juf Gertrude is deze week gestart in groep 8. Natuurlijk willen wij
dit Scheepsjournaal haar graag even voorstellen!
Hallo allemaal,
Wat ben ik blij te mogen werken op
De Driemaster! Ik zal me even
voorstellen aan iedereen die mij nog
niet kent.
Ik ben Gertrude Breevaart, getrouwd
met Maurice en trotse moeder van
Tess en Suus. Tess zit in groep 1b bij
juf Meike en Suus zit nog niet op
school.
De afgelopen 12 jaar heb ik gewerkt op scholen in Baarn en
Lexmond. Van die 12 jaar heb ik 10 jaar voor groep 8 gestaan en
2 jaar voor groep 5 tot en met 7. Mijn hart ligt in groep 8.
Naast mijn werk op school geef ik nog sportlessen in de
avonduren en ben ik gek op gezellige avondjes met vrienden en
familie.
Tot ziens, op school!
Juf Gertrude zal op de maandag, dinsdag en woensdag in groep
8 staan. Juf Berber zal tot aan haar zwangerschapsverlof op de
donderdagen en vrijdagen in groep 8 werken.
Reminder staking
Op vrijdag 15 maart is de Nationale stakingsdag in alle sectoren
van het onderwijs.
Stichting OVO ondersteund deze actie.
Dit betekent dat ook basisschool De Driemaster op 15 maart de
gehele dag dicht is en het team gaat staken.
Een officieel bericht hierover volgt nog maar we willen u graag
alvast op de hoogte brengen van deze deelname zodat u hier
rekening mee kunt houden.
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14 februari
Rapport/Portfolio 1 mee
Week 8
Rapportgesprekken
Week 9
Voorjaarsvakantie
6 en 7 maart
Inschrijfdagen Voortgezet
onderwijs
7 maart
Groep 8: Spijkerplankjes
maken bij de Tiendwaert.
7 en 14 maart
Groep 8 krijgt dramales op
het Omnia College
15 maart
Stakingsdag – school
dicht.
20 maart
Stemmen Provinciale
Staten & Open Huis
21 maart
Groep 8 op bezoek bij het
Rijksmuseum.
22 maart
Groep 6 en 8 mogen op
school pannenkoeken
eten met opa/oma. Meer
informatie via klasbord.
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Reminder Oudertevredenheidspeiling
Via de mail heeft u als het goed is een uitnodiging gekregen voor het invullen van de
oudertevredenheidspeiling. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze invult.
Bag to school
Het duurt nog even maar De Driemaster houdt een Bag to school
inzamelingsactie van 1 tot en met 16 april!
Dit willen we in de komende schooljaren in het voor- en najaar blijven
herhalen.
Bag2School Nederland verzamelt kleding, lakens, gordijnen, pluche
beesten, riemen, handtassen en schoenen van scholen en
verenigingen en keert per kilo een bedrag uit. Dit bedrag komt ten
goede van de school.
Gaat u dus uw kasten uitzoeken? Wilt u de zakken dan vanaf 1 april
bij ons inleveren? Alvast bedankt!
OR verkiezingen - Westwijk
Op de locatie Westwijk komen er twee plekken vrij binnen de OR.
Hier kunnen ouders van de Westwijk op reageren. Mochten er
meerdere aanmeldingen komen dan zullen er verkiezingen worden
gehouden op 20 maart. Hier mogen ook de ouders van de Wielwijk
in meebeslissen. Mochten deze verkiezingen nodig zijn dan hoort u
van vanaf hoe laat en waar in onze school u eventueel uw stem
kunt uitbrengen.
Open huis 20 maart
Woensdag 20 maart kunt u niet alleen stemmen in de school voor
de Provinciale staten verkiezingen en stemmen voor een nieuw lid
voor de OR Westwijk maar is onze school ook open voor ouders
met nog niet schoolgaande kinderen die het leuk vinden om een
kijkje te nemen.
Tussen 09.00 en 12.00 uur hebben wij namelijk weer Open huis.
Kent u iemand die nog op zoek is naar een basisschool, vertel hen
dan eens over de school van uw kinderen!
AVG brieven
Alle kinderen krijgen in hun rapport een persoonlijke brief mee naar huis waarin we u vragen om
de zaken rondom privacy per kind in te vullen. Dit heeft u al eens eerder gedaan maar met de
verscherping van de privacywet zijn er steeds meer zaken waar wij rekening mee moeten
houden.
Wij filmen bijvoorbeeld iedere musical en u kunt de dvd afnemen. Echter hebben wij van alle
ouders toestemming nodig om dit te kunnen blijven aanbieden.
Ook voor de groepsfoto moeten we u bijvoorbeeld toestemming vragen. Mag u kind er niet op
dan zal hij/zij niet op de groepsfoto staan.
We hopen dat u het formulier kunt invullen en het uiterlijk maandag weer aan ons kan
retourneren.
Continurooster & paaslunch
Het duurt nog even maar graag informeren wij u dat de kinderen op donderdag 18 april een
continurooster draaien. De kinderen hoeven geen lunchpakketje mee omdat zij op school met
elkaar gaan genieten van de paaslunch. Alle kinderen zijn om 14.30 uur uit en kunnen dan
heerlijk lang genieten van de meivakantie.
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

Berichtje van de leerlingenraad
Beste ouders,
Wij van de leerlingenraad willen graag een moestuin op school.
De leerlingenraad heeft een goed overleg gehad over dit idee maar dit gaat ons niet zelf lukken.
We hebben heel veel leuke ideeën maar kunnen wel wat handige handen gebruiken! Kunt u ons
helpen met onze ideeën dan horen wij dat graag. U kunt dit aangeven bij juf Berber of Nouk en
Soraya uit groep 8B.
Vriendelijke groet: Nouk, Soraya, Hamza, Daniyal, Bo en Ayla van de leerlingenraad
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