Scheepspraet nr.2
Kalender
Week 41 – 8 t/m 12 oktober
Ma.

8

Gouden week

Week 42 – 15 t/m 19 oktober
Ma. 15

Gouden week
Ouderavond Rots & Water

Week 43 – Herfstvakantie

Week 44: 29 oktober t/m 2 november
Het volk trekt verder, Numeri 10:11-36
Twaalf verkenners, Numeri 13:1-33
Mirjam en Aäron sterven, Numeri 20:1-13 + 22-29

Jarigen
In de komende weken hopen de volgende
Driemastermatrozen hun verjaardag te vieren:
06-10

Week 44 – 29 oktober t/m 2 november
Ma. 29

Luizencontrole
Start themaweek 1 MI
MR-vergadering

Godsdienstonderwijs
Week 41: 8 t/m 12 oktober
De Heer verschijnt op de Sinai, Exodus 19
De tien geboden, Exodus 20:1-17
Twee stenen tafelen, Exodus 20:18-21 +
Ex 21-31 + Ex 31:18
Week 42: 15 t/m 19 oktober
Het gouden kalf, Exodus 32:1-6
Mozes komt terug, Exodus 32:7-20
Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34

4 oktober 2018

Jorn Kosters

3

Indy de Vries

8

07-10

Sjoerd Selcraig

7

09-10

Demi Koolstra

1b/2b

11-10

Liselot Welbergen

1b/2b

12-10

Lotte van den Berg

4

16-10

Sylvan Bosman

8

17-10

Ryan Coenraadts

3

20-10

Jochem Stam

8

21-10

Javi Buitenhuis

1b/2b

23-10

Marysa Rooseboom

5

24-10

Evi van Eijk

4

25-10

Lynn Smit

1a/2a

31-10

Sven Houdel

8

02-11

Jolé van der Linde

4

Binnen het team verjaart op 15 oktober
juf Esther Schouten en op 23 oktober
juf Esther Elshof.

Allen (alvast) van harte
gefeliciteerd!!!

Welkom aan boord
Aanstaande maandag verwelkomen we

Emma Buter in groep 1a. Zij is 2

oktober 4 jaar geworden. Emma is het zusje van Michelle (gr 4).
We wensen je een heel fijne tijd bij ons op school!

Even voorstellen
Ik kreeg de vraag om een stukje te schrijven om mezelf aan jullie voor te stellen.
Mijn naam is Monique Eikenaar, 27 jaar en woon samen met mijn man, Maarten,
in Zwolle. Ik houd van reizen en ben met mooi weer veel op het water te vinden.
Daarnaast sport ik graag en heb ik interesse in fotografie.
Vanuit het zwemonderwijs maak ik nu de overstap naar het basisonderwijs.
Vanaf 1 oktober ben ik op De Driemaster als onderwijsassistente te vinden. Ik kijk
er enorm naar uit om mijn bijdrage op school te gaan leveren.
Wil je meer over mij te weten komen, vraag het me gerust. We zullen elkaar vast
snel een keer tegen komen.

Pauzehap
Vorige week was er voor groep 5 tot en met 8 de ‘Week van de Pauzehap’. Hierbij hoort een gratis
boodschappenpakket boordevol verantwoorde tussendoortjes.
De belangrijkste doelstellingen van Week van de Pauzehap zijn dat leerlingen:
1.

Leren wat gezonde tussendoortjes zijn;

2.

Leren waarom bepaalde tussendoortjes gezond zijn;

3.

Ervaren hoe leuk èn lekker het is om gezonde tussendoortjes te eten;

4.

De gewoonte ontwikkelen om elke dag te kiezen voor gezonde
tussendoortjes;

5.

Ontdekken dat ze eigen verantwoordelijkheid kunnen hebben bij het maken
van gezonde keuzes (groep 7-8).

Op de laatste dag krijgen de leerlingen de opdracht om een eigen gezonde hap
mee naar school te nemen . Hier foto’s van creatieve creaties van groep 7:

Kinderboekenweek
Van 3 t/m 8 oktober is het Kinderboekenweek. Een mooie
gelegenheid om de waarde en de lol van het lezen onder de aandacht
te brengen. Het landelijke thema is “Kom erbij” en het thema van de
christelijke kinderboekenmaand is “Door dik en dun” .
Op school besteden we hier uitgebreid aandacht aan. We zijn
begonnen met een opening in de hal met een sketch over
vriendschap. Iedere groep heeft een leesboek gekregen en een spel
om tijdens de kinderboekenweek te spelen met elkaar.
Daarnaast doen de groepen 5 t/m 8 mee aan het spannende spel “Top secret’ aangeboden door de
bibliotheek. De kinderen van groep 8 bereiden zich voor op de voorleeswedstrijd. De winnaar mag het in
het gemeentehuis opnemen tegen de beste lezers van andere scholen van Zwartewaterland.

Muzieklessen
Net als voorgaande jaren worden ook dit jaar weer muzieklessen gegeven door vakdocenten buiten onze
school. Via de gemeente en onze cultuurcoördinator wordt de Box Muziek aangeboden. De groepen 1-4
krijgen les van Aletta Jansen, de groepen 5-8 van Emiel van den Berg. Alle groepen krijgen 5 lessen van 40
minuten rond het thema ‘Verschillende muziekstijlen’. Muziekstijlen van over de hele wereld komen aan
bod, van klassiek, volksmuziek tot pop. Een toegankelijk en leuk begin van een muzikale ontdekkingstocht
voor onze kinderen.

0-meting
Afgelopen dinsdag hadden we op school een 0-meting. Deze werd door een externe auditor uitgevoerd.
De 0- meting betond uit:
-Klasbezoeken
-Gesprekken met kinderen
-Gesprekken met ouders
-Gesprekken met team
-Gesprekken met IB-er
-Gesprekken met Directie
-Documentanalyse

Door middel van deze meting willen wij duidelijk in kaart hebben hoe wij er als school voor staan. Het
inspectiebezoek van juni 2018 heeft natuurlijk al het één en ander aangetoond. De meting is vooral
bedoeld om een breder beeld te krijgen en te kijken of de voorgenomen en ingezette acties afdoende zijn.
De 0-meting is derhalve goed verlopen. De auditor gaf in de terugkoppeling aan dat de acties die
ondernomen zijn/ gaan worden, bij zullen gaan dragen aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.
Hierbij sprak hij het vertrouwen uit dat bij een herhaald inspectieonderzoek (eind schooljaar) er een
positief oordeel gegeven zal worden, mits de verbeteringen doorgezet worden

Rots en Water
Vanaf maandag 24 september zijn de lessen Rots en Water weer gestart.
De groepen 1 t/m 7 krijgen dit schooljaar 8 lessen, in 2 blokken van 4. Zo blijft Rots en Water gedurende
het hele schooljaar onder de aandacht van de leerlingen en leerkrachten.
We geven de lessen gezamenlijk, de groepsleerkracht is hierbij aanwezig. Dit geeft de mogelijkheid om na
de les, gedurende de periode erna, terug te grijpen op de inhoud.
Rots en Water draait om het vergroten van de sociale competenties.
Meer informatie over het programma kunt u zien in de volgende trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=du8THlg4LeA
We willen u er alvast op attent maken dat we maandagavond 15 oktober een ouderavond over het
Rots en Water programma organiseren voor alle ouders!
Een uitnodiging volgt.
In verband met de ruimte en de koffie willen we u vragen om u aan te melden voor woensdag 10
oktober via de mail: ineke@cbsdedriemaster.nl
Namens het team, juf Ineke en juf Dianne

Gezinsdienst
We nodigen u van harte uit voor de gezinsdienst van zondag 4 november in de Ichtus kerk.
We zijn volop in de voorbereiding voor deze dienst samen met dominee Geerling uit Zwolle.
Na de herfstvakantie ontvangt u via Klasbord meer Informatie.

Vrijwilligers TSO-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-oproep-oproep
Het aantal kinderen dat de TSO bezoekt blijft groeien. Dit betekent dat wij op donderdag momenteel
gebruik moeten maken van drie lokalen. Gevolg hiervan is dat we (weer) op zoek zijn naar een vrijwilliger
voor de TSO op (in ieder geval) donderdag.
U kunt informatie vragen of u aanmelden via: a.zuidema@kdc-zwartewaterland.nl.

Helpende handen
Wat ontzettend fijn, dat zoveel ouders zich hebben opgegeven voor hulp op school. Heel hartelijk dank
voor alle opgaves! Als er een activiteit georganiseerd wordt, zal een van de leerkrachten hiervoor contact
met u opnemen.

