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Van de directie
Gisteren zijn alle groepen , kinderen, juffen en meesters op de foto
geweest. Het was weer een feest om te zien!
Voor de kinderen die er niet bij konden zijn komt de fotograaf volgende
week dinsdag 15 mei om 13.00 uur nog even terug.
Wilt u dat uw kind nog in de groepsfoto ‘geshopt’ wordt dan moet u
even zelf contact opnemen over de mogelijkheden met de fotograaf via
het kaartje dat u gaat ontvangen voor het bestellen van de foto’s.
Voor het bestellen wijs ik u alvast op het volgende:
Bij een set van 2,3 of 4 foto’s krijgt u een gratis foto van 15x21.
Bestelt u de foto’s via het fotokaartje voor 31 mei dan hoeft u geen
verzendkosten te betalen. De foto’s zullen dan eind week 23 op school
worden geleverd.

Agenda
10 mei t/m 13 mei
Hemelvaartweekend
15 mei
Proefles HVO/GVO
groep 4 t/m 7
15 mei
Leerlingenraadvergadering

21 mei
Herinnering groep 4 proefles HVO / GVO
Zoals u al eerder kon lezen krijgen de kinderen van de groepen 4 tot en Pinkstermaandag
met 7 op dinsdag 15 mei een proefles HVO en een proefles GVO
aangeboden om voor volgend schooljaar weer een keuze te kunnen maken. De ouders van
groep 4 zijn welkom om van 09.15 uur tot 09.45 uur mee te komen kijken.
Aan het einde van de ochtend krijgen alle kinderen van de groepen 4 tot en met 7 het formulier
mee naar huis om voor volgend schooljaar een keuze te maken. Graag zien we dat formulier zo
spoedig mogelijk weer retour.
Schoolreis
Op dinsdag 12 juni gaan de kinderen van de groepen 3 tot en met 7 op
schoolreis. De schoolreis zal dit jaar gaan naar Drievliet. Alle kinderen
hebben dit vanochtend van hun juf of meester gehoord.
Foto’s musical groep 2
De foto’s van de musical van groep 2 zijn nu zichtbaar en te bestellen op
onze website.
Schoolfruit afgelopen
Het gratis schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag is voor dit schooljaar helaas
afgelopen. We hopen volgend schooljaar weer mee te kunnen doen.
Schoolkorfbaltoernooi
Voor de meivakantie hebben we van heel veel enthousiaste leerlingen een aanmelding
gekregen voor het schoolkorfbaltoernooi. De teams zijn inmiddels doorgegeven aan de
organiserende korfbalverenigingen. Net zoals voorgaande jaren wordt er ook een
trainingsmiddag georganiseerd. Deze trainingsmiddag vindt plaats op woensdag 16 mei en is
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bedoeld voor de kinderen uit groep 3 en 4 die niet op korfbal zitten. De trainingen vinden plaats
bij korfbalvereniging Vriendenschaar aan de Sluisweg. Er is een training van 15.15 – 16.00 uur
en van 16.15 – 17.00 uur. Ook voor de kinderen van de groepen 1 en 2 wordt er op deze
middag een leuke kangoeroetraining georganiseerd. Op deze middag maken de kinderen
kennis met een bal, de korf en worden er uiteraard leuke spelletjes georganiseerd. De
kangoeroetraining voor de kinderen uit groep 1 en 2 vindt plaats op woensdag 16 mei op van
15.00 – 16.15 uur. Er is deze keer geen schoolkorfbaltraining voor de kinderen van de groepen 5
tot en met 8.
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Groep 1
Hopelijk heeft iedereen een heerlijke vakantie gehad. We zijn weer fris begonnen op school.
Ditmaal met het thema ‘dierentuin’. We leren woorden als olifant, tijger en giraf, maar ook
moeilijkere woorden als toekan, antilope en leguaan. We leren hoe de dieren leven, wat ze eten,
wat voor geluid ze maken etc. Graag willen we vragen om op maandag 14 mei een
(schoenen)doos + knuffel van een dier uit de dierentuin mee te geven aan de kinderen. We
zullen de dieren bespreken en een hokje voor ze maken. Let op: het dier moet dus wel in de
doos passen.
De cadeaus voor Moederdag zijn inmiddels mee naar huis gegaan. Bent u al nieuwsgierig?
Zondag mag het worden uitgepakt. Tevens hebben de kinderen een prachtig gedicht geleerd,
dat hierbij hoort. Alvast heel veel plezier!
Juf Inge & juf Meike
Groep 2
Na de vakantie zijn er vijf kinderen uit groep 1 bij ons in de klas gekomen. Ze zijn gelukkig al
aardig gewend. Op dit moment werken we nog even over de lente. We zijn zaadjes aan het
planten en we wachten af of er ook echt plantjes uit groeien. De kinderen leren dan wat wij
‘tijdbeleving’ noemen. Als je een tekening maakt, kan dat op een ochtend klaar zijn maar als je
een zaadje plant moet je langer wachten. Wat duurt kort en wat duurt lang. En wat is lang, is dat
een uur, een dag of een week. Hierover praten we dan met elkaar.
Hierna starten ook wij met het thema dierentuin. Een rode draad door alle thema’s is de
letterkennis en cijferkennis. Het zou mooi zijn als alle kinderen uit groep 2 aan het einde van het
jaar 16 of meer letters kennen en alle cijfers tot 20. Misschien kunt u dit thuis ook eens oefenen.
Spel blijft in een kleuterklas een belangrijk element en daar is gelukkig nog aardig wat tijd voor.
De Moederdag cadeautjes zijn meegegeven. Veel plezier met elkaar op deze dag.
Juf Heleen en juf Inge
Groep 3
Na een heerlijke meivakantie is onze groep weer uitgerust aan het werk gegaan.
Deze dagen ronden we de leeslessen van kern 10 af. Volgende week ontvangt u weer een brief
met informatie over de nieuwe kern 11, hierin is het thema “musea”, hier worden uiteenlopende
zaken bewaard en tentoongesteld. Veel kinderen zijn ook dol op het verzamelen van spullen.
Woorden die daarbij aan bod komen zijn onder andere: het album, breekbaar, de dino, het
oudst, iets dubbel hebben en de tentoonstelling.
De schrijfles is een feest! We schrijven nu met een heuse inktpen, compleet met goede grip en
een dop erop. De kinderen zijn enthousiast en super zuinig op hun nieuwe aanwinst. De pen is
geschikt voor links- en rechtshandigen.
We rekenen nu tussen 10 en 20, werken met de getallenlijn, waar we de ligging van een getal
tussen de tienvouden kunnen plaatsen. We maken gebruik van de kralenketting t/m 100 om het
getal op de lege getalkaartjes te zetten.
De kinderen hebben ook hard gewerkt aan hun moederdagcadeau, waarschijnlijk is het thuis al
goed verstopt?
Fijne dagen allemaal!
Juf Roelie en juf Rian
Groep 4
Na een heerlijke meivakantie zijn we deze week weer aan de slag gegaan. Het is een korte
week, maar ook een drukke week. Met spelling hebben we het gehad over woorden die eindigen
op een d of t (hond- krant). Dit zijn regelwoorden. Hoor je een t aan het eind van een woord?
Maak het woord langer, dan weet je of je een d of een t schrijft. Daarnaast hebben we het gehad
over woorden met klinkerverenkeling (straat- straten). Regel: Hoor je /aa/, /oo/, /uu/ of /ee/ aan
het eind van een klankgroep? Dan schrijf je a, o, u of e. In de klas zeggen wij: “klinkt de klinker
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lang, dan gaat er eentje naar de gang”. Verder hebben de kinderen ontzettend hun best gedaan
om een prachtig moederdagcadeau te maken. Waarschijnlijk is deze thuis al ergens verstopt.
Juf Naomi
Groep 5
We zijn begonnen aan de laatste periode tot aan de zomervakantie. We herhalen veel stof de
komende periode en besteden veel aandacht aan extra oefenmomenten. Op klasbord houden
we u zoveel mogelijk op de hoogte hiervan.
Er staan een hoop leuke dingen op het programma.
De twee eerste zijn:
Sportdag 29 mei: groep 5 gaat naar Slot Loevestein
We zullen rond 15.15 weer terug zijn op school. U krijgt een e-mail met alle informatie. We zijn
op zoek naar 3 hulpouders die met ons mee willen om een groepje kinderen te begeleiden.
De overblijf is al op de hoogte dat we er tussen de middag niet zijn.
Schoolreis 12 juni: naar Drievliet. We zullen later terug zijn, rond 17.30. Meer informatie hierover
volgt ook.
Komende twee dagen zijn de kinderen vrij. Fijne dagen.
Juf Berber en juf Anna
Groep 6
En zo zijn we alweer gestart aan de laatste periode van het huidige schooljaar. Hopelijk heeft
iedereen genoten van twee weken meivakantie. Nog niet helemaal uitgerust? Dan komt dat vast
wel goed tijdens het lange weekend dat voor ons ligt.
Van afbouwen is nog geen sprake. We zijn deze week verder gaan rekenen met breuken,
oefenden woorden als ceintuur en musicus bij spelling en werkten aan onze woordenschat
tijdens een les taal. Bij Estafette reizen we verder de wereld rond door verhalen te lezen over
allerlei landen en werelddelen. Naast dit alles hebben de kinderen ook zelfstandig een digitale
vragenlijst mogen invullen over hun eigen sociale competenties. We meten met deze vragenlijst
o.a of de kinderen zich prettig en veilig voelen op school en in de klas.
Mei wordt een sportieve maand, want behalve de gymlessen staan de sportdag (29 mei, meer
info volgt snel) en het korfbaltoernooi op de planning. Een fijn weekend allemaal en voor de
moeders: een leuke moederdag zondag!
Meester Joni
Groep 7
De meivakantie zit er weer op en aan de verhalen te horen heeft iedereen lekker genoten van
de twee weken vrij. Deze week een kort weekje maar zeker geen rustig weekje. We hebben
weer lekker gewerkt. Om de lessen zo leuk en zinvol mogelijk te maken bedenken we
regelmatig een leuke manier van leren. Zo doen we met spelling wel eens de ‘dictee marathon’.
De kinderen stellen hun eigen 5 woorden dictee samen met woorden van spelling categorieën
die in groep 7 aan bod zijn gekomen. Ik zet een timer en de kinderen gaan binnen die gestelde
tijd proberen zoveel mogelijk dictees proberen te geven, te ontvangen en te controleren.
Sommige kinderen halen de 8 dictees binnen 10 minuten!
De afgelopen weken hebben we bij Natuur gewerkt over het thema “puur natuur”. Dit is een heel
breed onderwerp. Zo hebben we het in les 1 gehad over; wanneer is iets dood, levend of
levenloos? In les 2 ging het over planten, dieren, schimmels en organismen. Les 3 hebben we
het over oeroude planten gehad waarbij we ontdekt hebben hoe de planten zijn ontstaan.
De afgelopen dagen is het heerlijk weer geweest dus hebben we geprobeerd om wat lessen
buiten te doen, een leuke afwisseling!
Voor alle moeders; geniet van jullie dag zondag en maak goed gebruik van wat jullie gaan
krijgen ;-)
Juf Amanda
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Groep 8
De laatste periode op de Driemaster is alweer aangebroken voor de kinderen. Wat gaat de tijd
toch snel! We hebben inmiddels al de indeling voor de huisjes op kamp gemaakt. Een boekje
met alle informatie betreffende het kamp zal in de komende weken worden gemaakt en
meegegeven worden aan de kinderen. Het schoolkamp vindt dit jaar plaats van dinsdag 5 juni
tot vrijdag 8 juni. Ook zijn we al begonnen met het oefenen van de musical. We gaan voor een
spetterend optreden zorgen! Hebben we dan alleen maar leuke dingen? In de ochtend werken
we gaan gewoon aan de reguliere vakken, zoals taal, rekenen, lezen en spelling. We blijven hier
nog flink op insteken, zodat de kinderen helemaal klaar zijn voor het voortgezet onderwijs. De
uitslag van de Eindtoets hoop ik volgende week binnen te hebben. Spannend! Tot slot nog een
leuk ding. Volgende week woensdag spelen de kinderen in de klas Bankbattle. De kinderen
proberen aan de hand van allerlei vragen een code te kraken en zo een kluis te openen. We
nemen het op tegen allerlei scholen uit de regio!
Meester Lars
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