Scheepspraet 13 september 2018
Kalender
Week 38 – 17 t/m 21 september
Ma. 17

Gouden week
Week tegen pesten

Di. 18

Prinsjesdag

Do. 20

Startgesprekken

Week 39 – 24 t/m 28 september
Ma. 24

Gouden week
Week v.d. pauzehap
Startgesprekken

Wo. 26

Kinderpostzegelactie

Week 40 – 1 t/m 5 oktober
Ma.

1

Gouden week
Voorstelling groep 3-4 clowns cadeau

Week 39: 24 t/m 28 september
De doortocht door de zee, Exodus 14:9-31
Het lied van Mozes, Exodus 15:1-18
Het bittere water, Exodus 15:22-26
Week 40: 1 t/m 5 oktober
Brood uit de hemel, Exodus 16:11-24
Water uit de rots, Exodus 17:1-7
Het bezoek van Jetro, Exodus 18

Jarigen
In de komende weken hopen de volgende
Driemastermatrozen hun verjaardag te vieren:
14-09

Laura den Boer

2a

19-09

Joas van der Kolk

3

Thijmen Korthagen

7

Informatie avond groep 3
Di.

2

Informatie avond groep 8

Wo.

3

Start Kinderboekenweek

Do.

4

Dierendag

Vr.

5

Dag van de leraar

Week 41 – 8 t/m 12 oktober
Ma.

8

Gouden week

Godsdienstonderwijs
Week 38: 17 t/m 21 september
Naar de farao, Exodus 5:1-11
De plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42

Noa Steenbergen

2a

22-09

Jesse Jansen

5

23-09

Luuk Jansen

3

Zoë Talma

8

Julia Borst

3

Tim van der Burgt

2a

Rik Dijkstra

6

Xanna Jansen

5

04-10

Luna Kuttschreutter

2b

05-10

Dymar Rabs

4

24-09
26-09

Binnen het team verjaart op 23 september
juf Yvonne Kogelman.

Allen (alvast) van harte
gefeliciteerd!!!

Afscheidsgeschenk
Tijdens de afscheidsavond van groep 8 hebben de kinderen en ouders een prachtig
afscheidscadeau aanboden. Een prachtige klok voor in de hal en Engelse leesboeken
voor in onze bieb. Mooi dat jullie op deze manier aandacht geven aan onze pijler:
‘Engels’
Heel hartelijk bedankt voor dit prachtige cadeau.

Welkom aan boord
De in juli aangekondigde nieuwe matrozen zijn afgelopen
maandag aan boord gestapt. Op

11 juli is Nick Hammer 4 jaar geworden en ook

hij vaart inmiddels mee op onze Driemaster. Nick is het broertje van Samantha
(gr.5 ) en Yarick (gr. 3) Van harte welkom Nick! We wensen je een goede tijd op de
Driemaster.

Afscheid
Voor de vakantie hebben wij afscheid genomen van Nathan en David Tiggelaar. Zij zijn na de vakantie
gestart op CBS De Meele in Nieuwleusen. Wij wensen beide jongens en hun ouders een goede tijd toe op
de nieuwe school.

Jaaropening
Vorige week zijn we het schooljaar begonnen met elkaar in de hal. We hebben
gekeken naar een sketch met het thema: Wie ben jij? We hebben gezongen met
elkaar en een zegen gevraagd over het nieuwe schooljaar.
Daarnaast zijn we erop gewezen hoe belangrijk het is om elkaar complimenten te
geven. We hopen op een compliment-rijk schoolklimaat.

De gouden weken op De Driemaster
Als team zijn wij bewust bezig met groepsvorming in de eerste gouden weken van het schooljaar. De
leerkrachten werken dagelijks aan een positief en goed groepsklimaat. Dat gebeurt door te anticiperen op
wat er in de groep plaats vindt en bewust groepsvormende spelletjes te doen.
Als ouders kunt u hierin een ondersteunende rol hebben, door uw kind hier eens naar te vragen.
Zo bouwen we samen met leerkrachten, leerlingen en ouders aan een positief schoolklimaat.

Na elke vakantie hebben wij weer een gouden week waarin aandacht is voor positief en goed gedrag. Mocht
u meer informatie over groepsvorming willen, dan kunt u bij de leerkracht van uw zoon/dochter terecht of bij
mij.
Dianne Zielman, gedragsspecialist

Nieuwe collega’s
Ingrid Witteveen
Sinds de zomervakantie ben ik tijdelijk in de rol van interim-Intern Begeleider bij jullie op school. Via
deze nieuwsbrief wil ik kort iets over mezelf vertellen. Mijn naam is Ingrid Witteveen, getrouwd en moeder
van vier kinderen. (23,21,16 en 13 jaar) Nadat ik vijfentwintig jaar in het Zwolse basisonderwijs heb gewerkt,
heb ik een periode van loopbaanoriëntatie gehad. Toch bleek al snel dat mijn hart steeds enthousiast blijft
kloppen als het om onderwijs en leren gaat. Inmiddels heb ik al een aantal scholen mogen begeleiden, met
name de zorgstructuur te optimaliseren. Verder ben ik inmiddels opgeleid tot leervermogen onderzoeker en
coach ik leerkrachten met behulp van videobeelden om elke dag een beetje beter af te stemmen op de
kinderen.
Ik vind het een bijzonder voorrecht om een stukje van deze `reis` met kinderen, collega’s en u als ouders
op te trekken. In mijn ogen is onderwijs namelijk een reis en geen race! De bedoeling is dat ik op de
Driemaster ben totdat Froukje Schaap zal starten als de vaste intern begeleider. Mijn werkdagen zijn in de
regel dinsdag en donderdag. Via mail ben ik bereikbaar op ib@driemaster.nl

Monique Eikenaar
Vanaf 1 oktober komt Monique ons team versterken als klassenassistent. Zij stelt zich in de volgende
Scheepspraet aan u voor.

Werken met chromebooks
De leerlingen van groep 5 t/m 8 werken nu dagelijks met rekenen en spelling op hun chromebook.
Hier een impressie van hoe dat eruit ziet in groep 6:

Verbetertraject
Naar aanleiding van het inspectiebezoek zijn wij een verbetertraject gestart onder leiding van CPS. Gisteren
hebben wij onze eerste studiebijeenkomst van dit traject gehad. We hebben het hierbij gehad over
begrijpend lezen en de relatie hiervan met andere vakken. We hebben hierbij gesproken over en gewerkt
aan doelmatig werken in de klas.
Begin oktober zullen er vanuit dit traject ook klassenbezoeken plaatsvinden.

Alle hens aan dek!
Ook komend schooljaar hopen wij weer op uw hulp te kunnen rekenen.
U heeft inmiddels een mail ontvangen met een overzicht van de taken waarbij we uw hulp goed kunnen
gebruiken. Van harte aanbevolen!

Jaargids
Per abuis is het volgende stukje niet in de jaargids gekomen:
Gladheid:
Bij ernstige gladheid of sneeuwval zullen wij de kleuteringang niet gebruiken. Alle kinderen (en ouders)
zullen dan via de hoofdingang de school binnengaan. Dit doen wij om de kans op ongelukken door gladheid
te verkleinen.

Jaarkalender
De volgende data mogen genoteerd worden in de jaarkalender:
13 mei t/m 15 mei: Kamp groep 8
16 mei:

groep 8 vrij

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek. Een mooie gelegenheid om de waarde en de lol van het
lezen onder de aandacht te brengen. Het thema van dit jaar is ‘Kom erbij”

Bijlagen:
-Kies je sport

