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Muziekimpuls
Zoals iedereen eerder al kon lezen en ervaren (op de Kijkavond) is er
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!

Agenda
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.

Reminder Sintviering
In het vorige scheepsjournaal informeerden we u over de Sintviering. In dit scheepsjournaal
herinneren we u graag nog een keer aan de tijden van deze dag.
De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 zijn ’s middags vrij.
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 mogen hun lunchpakket meenemen en mogen om
14.30 uur naar huis.
Vooruitblik kerstviering
Sint is nog in het land maar op school zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor Kerst.
De lampjes worden volgende week weer buiten opgehangen, de klassen en gangen worden
versierd en het draaiboek van de Kerstviering op school is bijna af. In het volgende
Scheepsjournaal geven wij u graag meer informatie over het tijdspad van deze avond.
Kerststukjes maken groep 3,4 en 5
Voor alle groepen worden er rond kerst leuke activiteiten georganiseerd. Met de groepen 3, 4 en
5 worden er op maandag 18 december kerststukjes gemaakt. Voor deze dag zoeken wij nog:
- Hulpouders die vanaf 9 uur met kleine groepjes kinderen aan het werk gaan (graag
opgeven bij de juffen van groep 3, 4 en 5)
- Kerstgroen en versieringen voor het kerststukje.
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Het is de bedoeling dat ieder kind een eigen potje (voorzien van naam) meeneemt naar
school en deze op maandag 18 december gaat versieren. Materialen die we voor deze
dag kunnen gebruiken, kunnen in de week van 11-12 t/m 15-12 verzameld
worden in onze gang.

KidsmixZ
En zo is het al weer november, Sinterklaas is weer aangekomen in het land.
Een gezellige maar ook drukke tijd komt er weer aan. Ook voor de overblijf is
het een drukke tijd, dagelijks blijven er veel kinderen over.
Het is dan ook de bedoeling dat U Uw kind opgeeft voor de overblijf, maar komt
uw kind een keertje niet eten dan ook graag afmelden. Anders gaan wij op zoek naar uw kind.

Als uw kind komt overblijven is het zeker voor de kleuters belangrijk dat u het ook even
aan de juf doorgeeft. De juf zorgt er dan voor dat uw kind met de overblijfmoeders
meeloopt naar de gemeenschapsruimte.
Aanmelden of afmelden kan door te bellen/sms-sen of whatsapp naar KidsmixZ 06 39461414
of via email info@kidsmixz.nl

Op donderdag 14 december is het Tosti dag op de overblijf. Wij zorgen voor brood met
ham en kaas. Kinderen die altijd op de overblijf komen mogen een tosti komen eten.
Ook als uw kind normaal op een andere dag komt overblijven.
Natuurlijk willen wij dat wel van te voren weten dit in verband met de inkoop van brood
en ham/kaas. Aanmelden kan tot en met dinsdag 12 december!!
Mag uw kind geen ham of kaas maar bijvoorbeeld wel kipfilet dan vragen wij u dit zelf
mee te geven in het brooddoosje.
Heeft u nog een tosti ijzer over, dan willen wij hem graag gebruiken. Graag dit even
telefonisch doorgeven
In januari en in mei 2018 gaan we weer knutselen op de overblijf. Samen met Anita van
Workshop 4 kids ( Creatief Centrum Sliedrecht) ga ik weer workshops geven. Hou de
nieuwsbrief in de gaten.
Soms merken wij dat wij belangrijke informatie missen met betrekking tot uw kind. Ik denk dan
aan medische informatie bijvoorbeeld allergie, maar ook in geval van vallen/stoten, of hoe om te
gaan met uw kind.
Graag ontvangen wij deze informatie zodat wij uw kind 100% kunnen opvangen tussen de
middag.
Deze informatie mag u mailen naar info@kidsmixz.nl en wordt heel discreet opgeslagen

Met vriendelijke groet
Ingrid de Groot-Kraaijeveld
KidsmixZ
06 39461414
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Groep 1
Het thema ‘Sinterklaas’ is in volle gang… Afgelopen donderdag zijn we zelfs naar het Sinthuis
geweest in Gorinchem. Wat fijn dat er zoveel hulp was met rijden. Bedankt! Met elkaar hebben
we er een gezellig uitje van gemaakt.
Op maandagmiddag 4 december mogen de opa’s en oma’s komen kijken op school. Hierover
hebben jullie bericht gekregen via de mail.
In de klas knutselen we onder andere cadeaus voor Sint en de pieten. Ook knippen we een zak
en plakken daar alle cadeaus in die we graag willen krijgen op pakjesavond.
We hebben de letter ‘s’ van Sinterklaas geleerd en we zijn druk met het oefenen van het
optreden voor 4 en 5 december. We leren twee liedjes: ‘Kom je Sinterklaas’ en ‘Wegwijspiet’.
Woorden die we leren: mijter, mantel, wortel etc.
Juf Inge & Juf Meike
Groep 2
Wat een gezellige tijd is nu Sint in het land is. Zaterdag kwam hij ook in Hardinxveld aan. Nu
mogen alle kinderen, als ze het hebben en als ze het zelf willen, een pietenpakje aan. Een
sintpak mag natuurlijk ook. We zijn aan het oefenen voor de sinterklaasmiddag met opa en oma.
Deze is maandag 4 december en start om half twee. Het duurt ongeveer een uur en een
kwartier. De kinderen mogen na afloop gelijk met opa en of oma mee naar huis. Als dat niet
mogelijk is blijven ze gezellig bij de juf in de klas tot het kwart over drie is.
Maandagochtend gaan de kinderen bij Juf Jenny het Pietengymdiploma halen en we vieren de
verjaardag van Anna.
Dinsdag komt de Sint met zijn Pieten zelf op school. Hij komt via de hoofdingang. De kinderen
houden hun jassen aan omdat we de Sint buiten gaan opwachten.
DINSDAGMIDDAG ZIJN DE KINDEREN uit de groepen 1 t/m 4 VRIJ.
Woensdagochtend mogen de kinderen, als ze een cadeautje hebben gekregen dit mee naar
school nemen om te laten zien.
Met rekenen zijn we de telrij aan het oefenen met huisnummers. De kinderen zijn hard aan het
werk in het werkboekje met het herkennen van letters en woordjes.
Ook in deze tijd houden we het ritme van werken en spelen er in.
Juf Heleen en juf Inge
Groep 3
Sint is weer in het land!
In onze klas wordt veel gezongen, gelezen en geknutseld over dit feest. We zijn ook ons
optreden aan het oefenen, want we hopen dat Sint op 5 december een bezoekje aan onze
school brengt. Deze ochtend mogen de kinderen hun jas om 8.30 uur aan houden, want we
gaan al snel naar buiten om de Sint te ontvangen. De hele ochtend vieren we feest, ’s middags
zijn we lekker vrij!
Hopelijk komt Sint ook thuis de schoen vullen, daarom mogen de kinderen woensdag 6 dec. een
klein cadeautje van Sint mee brengen naar school om te laten zien aan de groep.
Deze week ontvangt u ook de ouderbrief over onze nieuwe kern, kern 6 al weer…
In deze kern worden de laatste letters van het aanvankelijk lezen geleerd, de g, au, ui, f en ei.
De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarom
bij iedere nieuwe letter ook een gebaar van Spreekbeeld, dit gebaar ondersteunt de letter.
Tijdens de rekenles tellen we al tot 100. Soms steeds met 1 stap, maar ook met 10 tegelijk. We
hebben kennisgemaakt met de 100-kralenketting en splitsen doen we met de eierdozen boven
de 10.
Juf Roelie en juf Rian
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Groep 4
De ‘Sintsfeer’ zit er goed in bij ons in groep 4B. Met elkaar hebben we het pietenhuis getekend.
In iedere kamer gebeurt iets. Een piet die pakjes inpakt, de stal van Amerigo en zelfs pieten in
de gymzaal. Verder hebben we een Sint gedicht geoefend en voorgelezen aan elkaar. Daarbij
hebben we gelet op stemgebruik. Was het tempo goed? Was het duidelijk verstaanbaar? etc.
Met taal hebben we het gehad over klinkers en medeklinkers en hebben we geoefend met het
maken van een beschrijving. Daarnaast zijn we als echte rekenpieten met pepernoten aan het
rekenen geweest. In tweetallen moesten de kinderen met pepernoten keersommen neerleggen.
5 x 2 = (5 groepjes van 2 pepernoten). Uiteraard wilde ik ook nog even het antwoord horen. Na
de les mochten de pepernootjes lekker opgegeten worden. Kortom, het is heel gezellig in de
klas, maar er wordt ook zeker hard gewerkt!
Juf Naomi
Groep 5
De voortgangsgesprekken zitten erop! Spannend voor de kinderen om er voor het eerst bij te
zijn! Wat deden ze dat knap!
Samen met de kinderen, papa’s, mama’s en juffen hebben we mooie gesprekken gevoerd
waarbij we het hebben gehad over de ontwikkeling van de kinderen. Ook hebben we gesproken
over de leerdoelen van de kinderen. “Waar wil je beter in worden?”, “Wat wil je nog meer
ontdekken?”, “Waar ligt jouw uitdaging?” zijn enkele vragen die voorbij zijn gekomen.
Deze week maar ook de aankomende weken bespreken de kinderen samen met de juf deze
doelen na en vullen daarbij een doelenblad in. “Wat wil ik graag leren?”, “Wat kan ik hier zelf
aan doen?”, “Hoe kan de juf, papa of mama mij helpen?”, “Wanneer vind ik dat dat gelukt is” zijn
vragen die we hiervoor gebruiken.
In de klas ziet het er gezellig uit. De kinderen knutselen erop los om de klas in de Sintsferen te
brengen. Dit heeft u vast wel op onze Klasbordpagina voorbij zien komen.
We horen de kinderen al veel over het maken van surprises thuis. Op dinsdag 5 december gaan
we alle mooie surprises uitpakken.
Graag zien we waar mogelijk de surprises op maandag 4 december op school komen. Zo
kunnen we alles klaar zetten. Denken jullie ook aan het gedicht?
Wij hebben er zin in!
Juf Anna en Juf Berber
Groep 6
“Oh, kom maar eens kijken”, we kunnen haast niet wachten om elkaars surprises te zien en
gedichten te horen. Nog eventjes geduld….dinsdag 05 december vieren we het Sinterklaasfeest
met elkaar. Neemt iedereen zijn/haar surprise maandagmiddag vast mee naar school? Mocht
dat niet lukken is dinsdagmorgen ook prima.
Hoewel de verjaardag van de Sint nog veel kinderen bezig houdt, zijn wij al aan het oefenen
geweest voor onze Kerstmusical. Nog veel te doen, maar met alle vertrouwen dat we een mooie
show neerzetten in december.
Je zou het haast vergeten, maar natuurlijk werken we ook druk op de tablets en in onze
schriften. Bij rekenen zijn we gestart met breuken. Wat is precies een breuk? Hoe spreek je hem
uit? En uiteindelijk: hoe kun je ermee rekenen? Een nieuw onderdeel dus waar we al
enthousiast mee aan de slag zijn gegaan. Bij spelling herhalen we deze week voor het laatst de
categorieën van het huidige blok dat we zullen afsluiten met een woorddictee.
We leerden over Groningen bij aardrijkskunde, werkten aan onze woordenschat bij
Nieuwsbegrip (moeilijke woorden lezen, leren hoe achter de betekenis te kunnen komen en
opzoeken) en hebben onze eerste toets Engels achter de rug. December wordt nog even een
drukke tijd, maar we maken er zeker iets gezelligs van met elkaar!
Meester Joni
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Groep 7
November is al weer bijna ten einde, dat betekent dat de feestmaand December voor de deur
staat. Dit is altijd een gezellige maand met Sinterklaas en Kerst. Volgende week dinsdag vieren
wij Sinterklaas in de klas. De surprises mogen maandag middag of dinsdag ochtend mee naar
school genomen worden. Ik ben heel benieuwd naar de surprises!
Vorige week hebben we meegedaan met MediaMasters. Dat is een online programma voor de
groepen 7 en 8 waarbij de aandacht ligt op Mediawijsheid. Het was erg leerzaam. Zo hebben we
bijvoorbeeld geleerd hoe je een sterk wachtwoord kunt maken en waarom je eigenlijk nooit je
wachtwoord op moet slaan bij je inlog scherm.
Met rekenen zijn we bezig met grote deelsommen. Belangrijk hierbij is het maken van een
hulprijtje zodat je de som gemakkelijker uit kan rekenen. Een foutje maken is zo gebeurd, dus
focus en concentratie is erg belangrijk bij deze sommen. Ook zijn we gestart met het volgende
blok van geschiedenis. Dit gaat over de tijd van de monniken en ridders. Kortom, we zijn weer
lekker bezig in groep 7.
Juf Amanda
Groep 8
‘Zie de maan schijnt door de bomen, het heerlijk avondje (dagje) zal snel komen.’ Op dinsdag 5
december gaan we met de klas Sinterklaas vieren. Ik begreep dat de kids al druk in de weer zijn
met de surprises en gedichten. De surprises mogen mee op dinsdag 5 december. Graag verpakt
in een vuilniszak, zodat het nog even geheim blijft wat er voor mooie kunstwerken zijn gemaakt.
Dit gaat weer een feestje worden! En we hebben al vele feestjes mogen vieren de afgelopen tijd,
zoals het bezoek aan de zuivelboerderij, de gastlessen van Stichting Voorkom en de Week van
de Mediawijsheid. Doen we ook nog iets aan leren in de klas? Jazeker, we streven ernaar om
elke dag beter te worden bij de verschillende vakgebieden. Met rekenen zijn we druk in de weer
met het delen van breuken en met spelling staan de ’s-woorden op het programma. We blijven
hard bikkelen om mooie CITO-scores neer te zetten in januari.
Meester Lars

MOONLIGHT
LICHTJESOPTOCHT
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Op 1 december a.s. om 20.00 uur willen
wij (organisatie Moonlight shopping) met
alle kinderen een leuke lichtjesoptocht
houden tijdens Moonlight-shopping
Vind je het leuk om mee te doen dan graag

verzamelen om 19.45 uur bovenaan de
Wilhelminalaanstoep waar de lichtjes
GRATIS worden uitgedeeld.
Kom op tijd want
OP = OP
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