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Agenda

Van de directie
Inmiddels zijn alle voortgangsgesprekken ingepland en hebben de
kinderen de briefjes mee naar huis gekregen. Op dit briefje kunt u lezen
wanneer en hoe laat u uitgenodigd wordt op school.
In de groepen 5 tot en met 8 sluiten de kinderen aan. Een mooi moment
om samen met de vaders, moeders en juf(fen), meester terug en vooruit
te blikken.
We hopen u allen te zien!
Sint
Sinterklaas komt samen met zijn pieten weer bijna ons land binnen
varen. Een goed moment om vooruit te blikken naar het sinterklaasfeest
op 5 december.
Alle kinderen halen samen de Sint met zijn pieten binnen.
De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 vieren in de klas Sinterklaas.
Zij zijn ’s middags vrij.
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 gaan in de klas met elkaar
de surprises bewonderen en uitpakken. Zij mogen hun lunchpakket
meenemen en mogen om 14.30 uur naar huis.

Ma 20 - wo 22
november:
voortgangsgesprekken
Ma 20 november:
Groep 8 naar de
zuivelboerderij.
Do 23 november: Groep
2 naar het Sinterklaas
huis
Ma 4 december Opa en
Oma Sintmiddag
Di 5 december
Sinterklaas viering
Gr. 1 t/m 4 ’s middags
vrij
Gr 5 t/m 8
continurooster: 14.30
uur uit.

Muziekimpuls
We kijken terug op een succesvolle Kijkavond.
De kinderen hebben hun harde werken van de afgelopen weken kunnen laten zien, zij konden
een speurtocht spelen en halverwege de avond gaf groep 7 een voorproefje van de
muzieklessen door meester Remco.
Tijdens de kijkavond met kind is namelijk de muziekimpuls officieel gestart. Er is een mooie
samenwerking tot stand gekomen tussen De Popschool en De Driemaster. De lessen in de
klassen zijn al gestart. Als aanvulling hierop zal De Popschool ook naschoolse muzieklessen
gaan verzorgen. Deze lessen zullen een oriënterend karakter hebben. Tijdens deze
oriënterende lessen zal er in groepjes, onder begeleiding van een ervaren docent op speelse
wijze de basis van de muziektheorie op verschillende instrumenten behandeld worden. Doordat
er verschillende instrumenten aan bod komen kan uw kind na dit traject makkelijker kiezen in
welk instrument hij of zij eventueel verder wilt gaan. Daarnaast leert uw kind om samen te
spelen en wordt ook de motoriek en het gehoor getraind. De instrumenten welke in de eerste
periode aan bod komen zijn o.a. drums, gitaar, keyboard, xylofoon, diverse percussieinstrumenten en zang. De kinderen hebben een aanmeldformulier ontvangen om zich in te
schrijven voor deze naschoolse muzieklessen. Inschrijven kan ook via info@depopschool.nl We
kijken uit naar veel muzikaliteit in de school!
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Damlessen
Het plaatselijke schooldamtoernooi staat gepland voor woensdagmiddag 10 januari 2018 in De
Parel. Ook wij , obs De Driemaster, doen hier weer aan mee met de groepen 5 tot en met 8.
De kinderen die aan dit toernooi willen deelnemen hoeven zich nog niet op te geven. Wel is er
de mogelijkheid om ter voorbereiding op dit toernooi bij damvereniging Denk en Zet damlessen
te volgen. Deze lessen starten op maandag 20 november (18:30)
Deze damlessen zijn bedoeld voor de groepen 5 en 6 (welpen) en de groepen 7 en 8 (pupillen).
De lessen vinden plaats in het clubgebouw Het Spoor, Stationsstraat 20 in Hardinxveld.
Opgeven voor deze lessen kan tot vrijdag 17 november bij Berber:
berberwijnbelt@stichtingovo.nl

Een stukje informatie van de GVO leerkracht.
Godsdienstles (GVO Godsdienstig Vormings Onderwijs)
De TOP is eraf… Inmiddels komen de kinderen al een heel aantal weken naar de GVO lessen.
Het is heel bijzonder hoe geïnteresseerd de kinderen meedoen tijdens de lessen! We hebben
nagedacht (schoolbreed overigens) over het thema: IK & DE ANDER òf – misschien beter – DE
ANDER & IK.
Boeiend om te ontdekken dat onze kinderen nu en de mensen
van héél lang geleden – wij hebben het over verhalen uit de
BIJBEL – eigenlijk voor dezelfde keuzes komen te staan.
Bijvoorbeeld zoals Lot en Abraham: Kiest Lot het beste voor
zichzélf of laat hij zijn oom Abraham eerst kiezen? En wij?
Denken wij eerst aan de ánder of eerst aan onszelf?
We hebben tijdens de GVO lessen veel verhalen gehoord uit het
Bijbelboek Genesis. De geschiedenissen
van het begin van het volk Israël (Abraham – Izak – Jakob). We hebben
een toneelstukje gedaan en deze verhalen afgesloten met een BINGO,
waarin heel veel dingen uit de lessen weer terugkwamen.
Inmiddels zijn we begonnen aan het thema ‘DE AARDE’. We hebben
onze stamboom ingevuld. Wie zijn MIJN vader en moeder? En hun
vader en moeder? En wie waren mijn overgrootvader- en moeder?
We hebben ook even een ‘uitstapje’ gedaan naar
500
jaar Reformatie. Wie was eigenlijk die Maarten
Luther? En wat ontdekte hij in de Kerk van zijn tijd? Vraag er uw kinderen
naar.
Hartelijke groeten, juf Hilda Noorland
Kerststukjes maken
Het duurt nog even maar de voorbereidingen zijn in volle gang.
Er staan met kerst leuke activiteiten op de planning. Groep 3, 4 en 5 gaat kerststukjes maken.
Heeft u thuis nog kerstspulletjes en bakjes die we hiervoor kunnen gebruiken kunt u deze
afgeven bij de desbetreffende leerkrachten. Ook groen is tegen die tijd van harte welkom!
Alvast bedankt!
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School op Seef
Vandaag zijn de fietsen van de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 gecontroleerd door de
School op Seef hulpouders. Dit deden zij samen met de kinderen.
Mooi om te zien dat zoveel fietsen dik in orde zijn. Een aantal kinderen hebben gelijk hun zadel,
stuur, etc. vastgedraaid en ook de nodige batterijen van lampjes zijn vervangen!
Sommige kinderen hebben zelfs een setje lampjes meegekregen naar huis omdat deze
ontbraken. Nu kan iedereen veilig door het donker fietsen.
We hopen volgend jaar alle groepen te kunnen aanmelden voor deze
fietscontrole.

Groep 1
De kinderen hebben het er al over… Sinterklaas is weer bijna in het land! Het thema gaat
volgende week van start, maar deze week hebben we al wat voorpret. We kijken met elkaar het
Sinterklaasjournaal en er zijn pakjes gevonden op school. Bij het thema hoort de letter s (sss)
van Sint. We lezen onder andere prentenboeken en knutselen over het thema. Tevens kunnen
de kinderen zich verkleden in de poppenhoek als Sint of piet.
De 23e gaan we natuurlijk naar het Sinthuis in Gorinchem. Even een reminder: denken jullie aan
de verhoging voor de kinderen in de auto?
Volgende week staat ook in het teken van de voortgangsgesprekken. We hopen u dan te
ontmoeten.
Bedankt voor de plastic tasjes die zijn meegegeven naar school. Mocht u er nog een paar
hebben, dan zien we deze graag tegemoet.
Juf Inge & juf Meike
Groep 2
Vanochtend lagen er natte pakjes in de klas. Zij waren door de juf uit de sloot gevist. U begrijpt
het al: sinterklaas is in aantocht. We werken in de klas ook al over sinterklaas. Het paard wordt
gemaakt en met mozaïek wordt het dak versierd. We kijken elke dag even naar het
Sinterklaasjournaal. Ook de huishoek is omgetoverd tot het huis van Sinterklaas. De kinderen
kunnen zich verkleden en ze kunnen pakjes inpakken en pepernoten wegen.
We besteden ook doorlopend aandacht aan rijmen. Het horen van dezelfde klank. Ook leren we
naar de beginklank te luisteren. Welke woorden beginnen met de letter v of de letter s. goed
leren luisteren is belangrijk voor het leren lezen. Met rekenen oefenen we de rangtelwoorden, de
dagen van de week en de getallen tussen 10 en 20.
Volgende week zijn de voortgangsgesprekken. Fijn om u dan te spreken.
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Donderdag 23 november is het bezoek aan het Sinterklaashuis. De ouders die rijden krijgen nog
een mail hier over.
Houd u er alvast rekening mee dat de kinderen dinsdag 5 december ’s middags vrij zijn. ’s
Ochtends is er het Sinterklaasfeest op school.
Met vriendelijke groet,
Juf Heleen en juf Inge
Groep 3
Sinterklaas is weer bijna in het land, spannend en ook heel gezellig! We volgen alle
ontwikkelingen van het Sinterklaasjournaal op de voet en proberen de Sint en zijn pietjes de
komende tijd zo goed mogelijk te helpen. We gaan er ook vanuit dat alle kinderen nog in de Sint
geloven, mocht dit niet zo zijn, wilt u dan thuis met het kind afspreken het “spelletje” mee te
spelen op school? Voor de knutselles kunnen de kinderen zelf nog doosjes/ spulletjes
meenemen om te gebruiken.
Deze week zijn we gestart in kern 5 met de nieuwe letters: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige
kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters
en herhalen ze iedere dag.
Bij rekenen gaat de getallenlijn in de klas al tot 30, we tellen heen en terug en maken sprongen
van 2, 5 en 10. Ook blijven we even en oneven getallen oefenen en proberen we de verliefde
hartjes uit ons hoofd te combineren. Heeft u ze al zien hangen in de klas?
We splitsen met de eierdozen boven de 10 en leren klokkijken, niet alleen uren en halve uren,
maar ook met kwart over en kwart voor…Dat is voor veel kinderen nog lastig, misschien wilt u
thuis ook eens naar de tijd vragen?
Verder zien we u graag op de voortgangsgesprekken volgende week, waarin we u op de hoogte
brengen van de laatste lees- en rekenresultaten.
Juf Roelie en juf Rian
Groep 4
Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer zover.. Sinterklaas komt aan in Nederland.
Inmiddels zijn alle herfstspullen weer verdwenen en wordt de klas in Sinterklaassfeer gebracht.
Een gezellige, maar ook spannende tijd.
Misschien heeft u het thuis al gehoord, wij hebben namelijk de tafel van 5 geleerd. Daarnaast
blijven we oefenen met het optellen en aftrekken tot 100. Dit doen we met tienvouden (34 + 20,
73-30), aftrekken vanaf het tienvoud of aanvullen tot het volgende tienvoud ( 40-6, 23+7)
optellen en aftrekken binnen de tienvouden (22+ 4 denk aan 2 + 4, 48 -7 denk aan 8-7).
Verder hebben we een nieuwe spellingscategorie behandeld. Namelijk de –eur, -oor, -eer
woorden. Dit zijn regelwoorden. Regel: Hoor je /ur/, /or/, of /ir/ in een woord? Dan schrijf je eur,
oor of eer. Natuurlijk blijft het herhalen erg belangrijk. Daarom zijn we ook nog aan het oefenen
geweest met de ng/ nk woorden en de -aai, -ooi, -oei woorden.
Met taal hebben we geleerd hoe we een elfje moeten schrijven. Een elfje is een gedicht van 11
woorden, 5 regels en eindigt altijd met 1 krachtig woord. Verder hebben we het gehad over het
werkwoord en het maken van een woordparaplu. Kortom, er is weer hard gewerkt.
Vanaf deze week krijgen we weer wekelijks schoolfruit.
Verder hoop ik u allen te zien op de voortgangsgesprekken.
Juf Naomi
Groep 5
Groep 5 is al helemaal in de ban van 5 december. Vanaf afgelopen maandag wordt er al volop
gekletst over Sinterklaas en ook de knutselles stond in het thema van een Sinterklaasliedje.
De lootjes voor de surprises zijn getrokken. We hopen dat het bij iedereen lukt om iets te maken.
We hebben sinds een poosje in de klas een doelenbord. Hierop staan steeds de doelen waar
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we op dit moment mee bezig zijn. De kinderen zijn onwijs gemotiveerd om leerdoelen te
behalen. Op hun tablet kunnen ze zelf zien of ze iets nog extra kunnen oefenen.
In de gesprekken die volgende week gepland staan, zullen we daar verder op ingaan. Ook gaan
we met de kinderen samen 1 doel uitkiezen waar ze aan willen gaan werken komende tijd. Dat
kan ook een doel zijn voor werkhouding of het maken van vriendjes/vriendinnetjes.
We doen veel samenwerkingsopdrachten. Zo leren de kinderen samen en van elkaar. Het zorgt
ook voor een fijne sfeer in de klas. Ze zijn onwijs lief voor elkaar en kunnen elkaar super helpen.
Soms komen de kinderen ook moeilijke dingen tegen in een samenwerking. Daar hebben we
aandacht voor en dit bespreken we samen.
We lezen veel met de kinderen. Elke dag zijn er wel een paar kinderen die even bij ons komen
lezen met een zandloper erbij. We merken dat het leestempo van veel kinderen vooruit gaat.
Vooral de wedstrijdjes met elkaar vinden ze erg leuk.
We hebben deze week de eerste tafeldiploma kunnen overhandigen met een cadeautje erbij.
Fijn dat veel kinderen er zo mee bezig zijn.
Deze week hebben we de laatste les van aardrijkskunde gehad. Het thema was: stad of dorp.
De kinderen hebben geleerd over de verschillen hiertussen en geoefend met het lezen van een
kaart. Ook hebben ze zelf een plattegrond mogen ontwerpen. Het volgende project zal weer
over geschiedenis gaan.
Vandaag stond in het teken van school op Seef. Er zijn een hoop fietsen gecontroleerd en een
aantal reparaties verricht. Fijn dat de kinderen weer veilig de weg op kunnen. Hulpouders
bedankt!
De muzieklessen van meester Remco zijn altijd elke woensdag. Hij neemt zijn gitaar mee en
soms ook andere muziekinstrumenten. Een deel van de les bestaat altijd uit een stuk informatie
over muziek en het andere deel uit zingen.
Het schoolfruit is vanaf nu elke woensdag, donderdag en vrijdag. De kinderen kunnen op die
dagen kiezen uit 3 soorten fruit. Ze hoeven alleen maar drinken mee te nemen op deze dagen.
Juf Berber en juf Anna

Groep 6
Verschillende zaken zijn flink geoefend de laatste weken. Cijferend optellen, grote getallen
splitsend delen, woorden eindigend op –ig (zorgvuldig) en –lijk (gemakkelijk) correct schrijven en
het vinden van de persoonsvorm. De eerste topografietoets (Zeeland) was een feit en gisteren
(dinsdag) is er leerstof meegegeven voor Engels. Volgende week dinsdag (21 november) staat
de toets gepland (in de middag).
Wellicht heeft u het al via Klasbord vernomen; wij nemen als school deel aan de actie
"Schoolfruit". Concreet betekent dit dat de kinderen elke woensdag, donderdag en vrijdag fruit
krijgen van school. Het aanbod is wisselend, deze week is er voor elke leerling een appel,
banaan en een aantal worteltjes.
Gezien de groei die de klas de laatste maanden heeft doorgemaakt (meer rust in de groep,
prettige sfeer, verbeterde werkhouding) proberen we dit jaar wederom een toffe kerstmusical
met elkaar neer te zetten. Gisteren (dinsdag) heb ik de musical met de kinderen doorgenomen
en zijn de rollen verdeeld. De boekjes zijn meegegeven om ook thuis wat te kunnen oefenen, de
liedjes staan op Youtube en Spotify (zoek op "Zilveren Kerst").
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Voor kerst eerst natuurlijk nog Sinterklaas, de lootjes zijn getrokken en een aantal kinderen is al
bezig met surprises. Een feestelijke en drukke tijd dus!
Meester Joni
Groep 7
Binnenkort komt Sinterklaas weer aan en in de bovenbouw houdt dat in; lootjes trekken! We
maken een mooie surprise, schrijven een gedichtje en zorgen voor een cadeautje van maximaal
€5,-. De meeste kinderen zijn al begonnen! Creatief zijn ze wel in groep 7. Ons lokaal en de
gang zijn versierd met mooie knutsel- en tekenwerken die met Afrika te maken hebben. Loop
gerust eens binnen om het te komen bewonderen!
Bij aardrijkskunde hebben we het o.a. over de topografie van Europa gehad. De kinderen zijn nu
bezig om een spel te maken waarmee je dit goed kunt oefenen. Ze hebben de leukste ideeën
bedacht.
We zijn niet alleen maar bezig met creatieve dingen, er wordt ook gewoon gerekend. Daar zijn
we bezig met het rekenen met kommagetallen en het vereenvoudigen en vergelijken van
breuken. Best wel pittig! Maar door veel te oefenen en stapje voor stapje te werken komen we
een heel eind.
Iedere maandag is het ‘huiswerk dag’. Dit zit nog niet bij iedereen in het systeem, gelukkig wel
bij de meeste kinderen.
Volgende week zijn de voortgangsgesprekken, graag zie ik u en uw kind dan!
Juf Amanda
Groep 8
Onze blik is gericht op de middenafname van de CITO groep 8. Met de kinderen zijn
persoonlijke leerdoelen opgezet. Elk kind weet dus wat hij/zij extra kan oefenen! Ben in de klas
ook gestart om extra te oefenen met Engels. Middels het programma Duolingo wil ik de kinderen
woordenschat en zinsopbouw leren. Thuis kan hier ook mee geoefend worden! Bij de andere
vakken wordt op het eigen niveau van het kind gewerkt! We gaan er dus keihard tegenaan de
komende weken!
Naast het harde werken staan er weer vele ontspannende en leerzame activiteiten op het
programma. Zo begint aanstaande vrijdag ‘De week van de MediaMasters’. Kinderen leren
bewust omgaan met internet en sociale media. U zult ze vast hier thuis over horen vertellen. Erg
leuk! Volgende week maandag gaan we naar de zuivelboerderij. Ook dat wordt een feestje. De
kids hebben reeds een les over de zuivelboerderij in de klas gehad en nu mogen ze zelf de
praktijk gaan ervaren. Dan hebben we ook nog een gastles van de Stichting Voorkom op het
programma staan. Deze afspraak staat gepland op vrijdag 24 november. Er wordt gesproken
over roken, alcohol en drugs.
Meester Lars
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