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Agenda
Van de Directie
Hierbij een extra Scheepsjournaal met nieuwe informatie die wij graag
met u willen delen.
Het rouwcentrum achter de school heeft contact met ons gezocht.
Maandag 15 april is er een grote uitvaart achter onze school is. Hier
worden ongeveer 500 mensen verwacht. Er is gekozen om in een
rouwstoet te lopen, die onder andere achter onze school langs gaat.
De verwachting is dat dit plaats gaat vinden op het moment dat onze
school uitgaat.
In overleg met de organisatie van deze uitvaart kiezen wij ervoor om
via deze weg met u te communiceren dat maandag 15 april de
kleuters om 15.15 uur uitgaan via de hoofdingang. De kinderen
zullen met de juf door de school lopen zodat zij zo weinig mogelijk van
deze stoet mee krijgen. Bij de hoofdingang zal net als u dat normaal
gewend bent, de juf in de gaten houden welke kinderen er naar hun
papa, mama, opa, oma etc. kunnen lopen.
We willen u vragen om uw kind aan de voorkant op te halen en geen
fietsen ed. te parkeren aan de achterkant van de school omdat wij hier
grote drukte verwachten.
Inschrijven korfbal
Net zoals voorgaande jaren, zal onze school ook dit jaar weer
deelnemen aan het schoolkorfbaltoernooi. Dit jaar vindt het toernooi
plaats bij K.V. Vriendenschaar. Echter, is de opzet wel iets gewijzigd
vanwege het groeide aantal deelnemers. Hierdoor wordt het steeds
lastiger om alle wedstrijden op één middag te plannen. Daarom is er
voor gekozen om het toernooi over twee middagen te verdelen.
Woensdag 22 én vrijdag 24 mei 2019
Op woensdagmiddag 22 mei is het toernooi voor de pupillen en de
aspiranten (groep 5 t/m 8) en op vrijdagmiddag 24 mei is het toernooi
voor de welpen (groep 3/4). De finale avond komt te vervallen.

12 april:
Koningsspelen
Eventueel
schoolvoetbal
finale
16 april:
Einde Bag to
school project
17 april
Alle groepen
krijgen
poetsinstructie
18 april:
Paaslunch,
talentenworkshops,
continurooster
Kinderen zijn 14.30
uur uit en eten op
school.
19 april
Goede vrijdag 
Vrij
Start Meivakantie.

Inmiddels hangt op alle klaslokalen een intekenlijst. Enthousiaste leerlingen die mee willen
doen met het toernooi kunnen zich hierop aanmelden. Dit kan t/m vrijdag 12 april. Ook
enthousiaste vaders, moeders, opa's of oma's kunnen zich melden om een team te coachen.
Verder wordt er op woensdagmiddag 15 mei een trainingsmiddag georganiseerd. Let op: Deze
trainingsmiddag is bedoeld voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 4. Voor groep 1 en 2
is dit van 15.30 uur tot 16.45 en voor groep 3 en 4 van 15.15 uur tot 16.00 uur en 16.15 uur tot
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17.00 uur. Wilt uw kind uit groep 1 , 2 3 of 4 graag een training volgen dan kunt u hem of haar
aanmelden op de intekenlijst op de deur.
Koningsdag bovenbouw
Vrijdagmiddag zullen de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 een leuk programma aangeboden
krijgen door hun juffen en meester in de gymzaal (Wielewaal). Alle kinderen mogen hun
sportkleding meenemen. Verder draaien we een regulier programma.
Alle kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 mogen om 13.00 uur rechtstreeks naar de gymzaal
komen.
Schoolfruit
Het schoolfruit programma loopt tot aan de meivakantie. Volgende week kunnen we dus nog
heerlijk smullen van al dat lekkers dat gratis geleverd wordt. Na de vakantie mogen we het weer
zelf mee gaan nemen naar school. Let u op dat we op woensdag en vrijdag een verplichte
fruitdag hebben. Volgend schooljaar gaan we ons natuurlijk weer inschrijven en hopen we weer
mee te mogen doen met dit programma!
Verlof Berber
Na de meivakantie zal het zwangerschapsverlof van mij, Berber, ingaan.
In het vorige Scheepsjournaal heeft u al kennis kunnen maken met mijn vervangster op de
donderdag en vrijdag voor groep 8. Misschien heeft u haar inmiddels ook al persoonlijk gezien
of gesproken daar zij al aanwezig is op locatie.
Maar ook voor het overnemen van mijn locatietaken hebben wij gepaste vervanging gevonden.
We hebben er bewust voor gekozen om dit intern op te pakken. Een aantal taken zijn verdeeld
binnen het team. Meester Joni zal een groot gedeelte van mijn takenpakket op zich nemen.
Meester Jullian zal om die reden extra in de klas komen ondersteunen. Heeft u iemand nodig
van de directie of wilt u graag even afstemmen over iets dan kunt u altijd bij Joni terecht. U zult
hem vinden op het schoolplein, in zijn lokaal en mijn kantoor en is natuurlijk te bereiken via de email: joni.pincevanderaa@stichtingovo.nl
Ik hoop u allemaal weer in oktober volgend schooljaar te zien en te spreken.
Proefles HVO/GVO/IGVO
Na de vakantie , op dinsdag 7 mei, staat de proefles Vormingsonderwijs gepland. De kinderen
van groep 5 tot en met 8 krijgen namelijk ieder schooljaar één keer in de week een les
vormingsonderwijs naar keuze aangeboden door een vakdocent. Ook dit jaar zal groep 4 weer
van alle domeinen die wij aanbieden een proefles aangeboden krijgen om voor volgend
schooljaar een keuze te maken. En ook dit jaar zijn de ouders hierbij weer van harte welkom.
Om 08.45 uur zal de klas 15 minuten een les volgen van Godsdienstig Vormingsonderwijs door
onze vakdocent Hilda. Om 09.00 uur zal de klas 15 minuten een les volgen van Islamitisch
Godsdienstig Vormingsonderwijs door onze vakdocent Ayten en om 09.15 uur zal de klas 15
minuten een les volgen van Humanistisch Vormingsonderwijs door onze vakdocent Beppie.
Aan het einde van deze lessen krijgen de kinderen een brief met extra informatie mee naar huis.
Hierop willen wij u ook vragen een keuze te maken voor volgend schooljaar.
Zomerschool:
Enige tijd geleden heeft u in het Scheepsjournaal kunnen lezen over een zomerschool
aangeboden vanuit de GGD. Deze zomerschool is vooral gericht op de overstap van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Vandaag willen wij u informatie geven over de Zomerschool die georganiseerd wordt vanuit ons
Samenwerkingsverband. Deze wordt aangeboden aan leerling om de ‘zomerdip’, het
wegzakken van leerstof enigszins te beperken. interesse? U vindt meer informatie op de
volgende twee pagina’s.
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

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

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

