
 
 

 

nr. 1  1 september 2022      Scheepspraet 
Kalender  
Week 36: 5 t/m 9 september 
Gouden week 
Luizencontrole 
Di 6. Jaargids en Helpende Handen   

 
Week 37: 12 t/m 16 september 
Gouden week 
Ma 12.  19:30 Informatieavond alle groepen 
  20:15 Ouderavond  
Wo 14.  Vanaf 17:00 inschrijven startgesprekken 
 
Week 38: 19 t/m 23 september 
Gouden week 
Wo 12. Trainingsdag team. Alle leerlingen vrij 
Do 22. Trainingsdag team. Alle leerlingen vrij 
 
Week 39: 26 t/m 30 september 
Gouden week 
Week tegen pesten 
Startgesprekken groep 3 t/m 8 
Wo 28. Kinderpostzegelactie 
 

Godsdienstonderwijs 
Week 36: 
Slaven in Egypte, Exodus 1 
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10 
Mozes gaat weg, Exodus 2:11-15 
 
Week 37: 
Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14 
Mozes wil niet, Exodus 3:15 - 4:17 
Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31 
 
 
 
 

 
Week 38: 
Naar de farao, Exodus 5:1 - 6:9 
De staf van Mozes, Exodus 7:1-13 
Bloed, kikkers en muggen, Exodus 7:14 - 8:15 
 
Week 39: 
Farao blijft weigeren, Exodus 8:16-9:35 
Het wordt donker, Exodus 10-11 
De uittocht uit Egypte, Exodus 12:1-51 

 
Jarigen 

In de komende weken hopen de volgende 
Driemastermatrozen hun verjaardag te vieren of 
hebben dit deze week al gevierd: 
  
01-09 Xavi 8 
08-09 Faya 5 
 Marly 3 
11-09 Liz 4 
12-09 Myka 4 
14-09 Laura 6 
16-09 Esmee 4 
19-09 Joas 8 
 Noa 6 
23-09 Senn 3 
 Luuk 8 
24-09 Julia 8 
 Tim 7 
 Jesse 1b/2b 
 
Binnen het team zijn juf Monique op 12 en juf 
Jeannette op 29 september jarig. 
 

Allen (alvast) van  
harte gefeliciteerd!!! 



 

 

Een nieuw schooljaar 
Wat fijn om deze week alle kinderen, na een lange pauze van 6 
weken, weer op school te mogen ontvangen. Dankbaar om zo 
met elkaar te starten. Tijdens de jaaropening luisterden we naar 
het verhaal van de stinkwants die er eerst niet bijhoorde 
vanwege z’n stank, maar die uiteindelijk de troef bleek te zijn 
om groep te redden. Een mooie les waarbij we opnieuw of voor 
het eerst mochten ontdekken: Het is goed dat we allemaal 
verschillend zijn. Verschillen zijn er om te gebruiken : Samen 
kom je verder. Iedereen hoort erbij. Dat is ook onze wens voor 
elk kind: dat iedereen het gevoel mag hebben erbij te horen. 
Tegelijk een opdracht: let erop dat niemand in de groep wordt 
buitengesloten.We verheugen ons erop om er met u en de 
kinderen een sprankelend schooljaar van te maken.  

 
Geboren 
Op 8 augustus is juf Esther Elshof bevallen van een zoon; Siem. Via deze weg willen wij juf Esther, haar man 
Joost en grote broer Guus van harte feliciteren met de gezinsuitbreiding. Juf en Siem maken het goed. 

 

 
 
 

 



 

Ouderavond 
We nodigen u van harte uit voor de ouderavond op maandag 12 september. Deze avond zal uit twee delen 
bestaan: 
-Deel 1 van 19.30 – 20.00u : Informatie in de groep van (een van) uw kind(eren) 
-Deel 2 van 20.15 – 10.00u : Lezing voor alle ouders van Hanneke Poot 
Vorig jaar hebben wij met een aantal collega’s een lezing van Hanneke Poot bijgewoond. We ontvingen 
interessante aanbevelingen voor ons onderwijs, maar ook voor de opvoeding thuis (voor kinderen van 0-
18jr). Informatie die we u niet willen onthouden. Ga er maar vanuit dat u heel wat inspiratie op kunt doen  
deze avond. We hopen dat u er allemaal bij bent.  Volgende week volgt er een uitnodiging via Parro waarop 
u uw aanwezigheid kunt aangeven.  
 

Rots en water school   
Dit schooljaar bouwen we verder met ons Rots en Water programma. 

Voor de lessen sociaal emotionele ontwikkeling volgen wij in elke groep de methode Leefstijl. 
Deze thema's en doelen zijn in alle groepen gedurende het schooljaar hetzelfde. Vanaf dit jaar 

gaan wij steeds meer Rots en Water oefeningen inzetten tijdens deze Leefstijl lessen. De thema's 
en doelen zijn in groep 1 t/m 8 hetzelfde. De eerste 4 weken werken alle klassen aan het thema: 

De groep, dat zijn wij!  

In september gaat het hele team de 2-daagse studie specialisatie Rots en Water voor de 
basisschool volgen.  

Elke woensdag worden er lessen gegeven door juf Dianne en juf Ineke. Alle groepen volgen 
deze lessen in verschillende periodes door het schooljaar heen. 

Per drie weken staat één regel centraal in de hele school. We zijn van start gegaan met de regel: ik wandel 
als water door de school.  

Gedurende de eerste helft van het schooljaar zullen er 5 regels om de beurt aan de orde komen. Na de 
kerstvakantie worden ze allemaal nog een keer herhaald. 

Op de informatieavond van 12 september krijgt u nog verdere informatie over Rots en Water. 

We hopen dat we dit schooljaar samen met de kinderen kunnen bouwen aan de Rots- en Waterkwaliteiten, 
zodat deze steeds meer in balans kunnen komen. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Week tegen het pesten  26 september – 30 september 

Een subtiele manier van pesten, is het pesten door buitensluiten of negeren. Hier wordt vaak niet aan 
gedacht, terwijl het een zeer ernstige vorm van pesten is. Bij buitensluiten wordt het groepsgevoel 
afgenomen. De boodschap die wordt gegeven is: "Jij hoort er niet bij". Iedereen heeft de behoefte bij een 
groep te horen. Erbij horen is één van de primaire behoeftes van de mens. Er een keer niet bij horen, kan 
niet zoveel kwaad. Maar er structureel niet bij horen, is schadelijk voor het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. 
Het maakt hierbij niet uit hoe jong of oud je bent. 
Het werken aan een veilige en fijne omgeving binnen de groep is essentieel om buitensluiten tegen te 
gaan. 

Deze week valt binnen de gouden weken op de Driemaster. Dagelijks is er aandacht voor het proces van 
groepsvorming door verschillende activiteiten en spelletjes. 

De week tegen het pesten is veel in de media waarbij veel informatie wordt gegeven. In de klas zal er extra  
aandacht aan worden besteed. 

Vertrouwenspersonen 
Graag willen wij ons even voorstellen. Voor  de meesten van jullie zullen wij, juf Nicky en juf Monique een 
bekend gezicht zijn. Wij zijn vertrouwenspersonen voor alle leerlingen van CBS De Driemaster. Wanneer een 
leerling niet lekker in zijn/haar vel zit, ongewenste intimiteit ervaart (lichamelijk/geestelijk) of gewoon 
ergens mee zit wat hij/zij niet durft te bespreken met de ouders of groepsleerkracht, dan kunnen ze bij ons 
terecht. Wij zullen een luisterend oor bieden, en het gespreksonderwerp zal tussen de leerling en ons 
blijven. Vervolgens gaan wij de leerling helpen om datgeen wat er speelt op te lossen.  Leerlingen kunnen 
op twee manieren met ons in contact komen. Door een briefje in de vertrouwensbrievenbus te stoppen, 
(dan neemt een van ons contact met de leerling op) of door ons aanspreken om een afspraak te maken 
voor een gesprek.  
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 


