Scheepspraet
Kalender
Week 45 – 5 t/m 9 november
Zo.

4

Gezinsdienst in de Ichthus kerk

Ma.

5

Ouderpanel

Wo.

7

Dankdag

Za. 10

Foekepotterij

Week 46 – 12 t/m 16 november

Week 47 – 19 t/m 23 november
Ma. 19

Studiedag verbeteringstraject,
alle leerlingen vrij
Adviesgesprekken groep 8

Di. 20

Adviesgesprekken groep 8

Do. 22

VO scholenmarkt op Het Anke

nr 3

1 november 2018

Week 47: 19 t/m 23 november
Simson doodt een leeuw, Rechters 14:5-9
Het raadsel van Simson, Rechters 14:10-20
Simson steekt het veld in brand, Rechters 15:1-5

Jarigen
In de komende weken hopen de volgende
Driemastermatrozen hun verjaardag te vieren:
05-11

Eva Jongebloed

1a/2a

06-11

Kjeld Stoel

7

08-11

Daan Trapman

4

09-11

Isabel Welbergen

4

11-11

Michelle Buter

4

12-11

Joost Bakker

5

16-11

Amy ten Hove

4

22-11

Job van Laar

4

23-11

Tobias Meuleman

6

24-11

Elyse Zielman

7

Binnen het team verjaart op 23 november

Godsdienstonderwijs
Week 45: 5 t/m 9 november
Jozua, de opvolger van Mozes,
Deuteronomium 31:1-8
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9
Week 46: 12 t/m 16 oktober
Een engel met een boodschap, Rechters 13:1-8
De engel komt terug, Rechters 13:9-23
Simson wordt geboren, Rechters 13:24-14:4

juf Willy te Dorsthorst.

Allen (alvast) van harte
gefeliciteerd!!!

Welkom aan boord
Vanaf maandag 19 november komen er weer twee Driemastermatrozen bij:
Elin Zielman in groep 1b en Lena van Laar in groep 1a.
Elin is het zusje van Elia (gr4) en Aron (gr2). Lena is het zusje van Teun(gr2)
Van harte welkom dames, we wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!

Even voorstellen
Weer een nieuw gezicht : de naam erbij is Froukje Schaap.
Na de zomer ben ik af en toe al even op bezoek geweest voor overleg, maar vanaf 1 november mag ik het
team van de Driemaster definitief komen versterken als IB-er. Ik heb er enorm zin in!
Na dik 20 jaar zelf voor de klas te hebben gestaan en 5 jaar actief als ambulant begeleidster
onderwijszorg op verschillende scholen, ben ik nu , al een aantal jaren, IB op het Anker.
Wie weet heeft u mij al eens gezien in Hasselt, maar anders gaan we elkaar binnenkort vast op dinsdagen
of donderdagen tegenkomen op school.
Mijn gezin in Zwolle is al toe aan de fase van op zich zelf wonende kinderen, waardoor mijn man en ik
alle tijd hebben om heerlijke fietstochten te maken of te klussen rondom huis.
Ondanks een goede overdracht zal het best even tijd kosten voor ik helemaal 'eigen' ben met alles en
iedereen op de Driemaster, maar mijn deur staat altijd open voor vragen of kennismaken.
Kom dus gerust langs!
Ik ben Amber Roeland, 18 jaar en ik woon in Zwartsluis. In mijn vrije tijd vind ik
het leuk om met vriendinnen af te spreken en om te tekenen. Jarenlang heb ik op
turnen gezeten, maar hier heb ik helaas mee moeten stoppen. Afgelopen
schooljaar heb ik mijn vwo-diploma behaald en dit jaar ben ik begonnen met de
studie de Universitaire PABO. Ik studeer Pedagogische Wetenschappen aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam en de PABO aan de Hogeschool Windesheim in
Zwolle. Dit schooljaar loop ik om de week stage in groep 5 op de donderdag en
vrijdag. De eerste weken zijn al voorbij en ik heb het ontzettend naar m’n zin.
Ik kijk enorm uit naar de rest van het jaar.

Kerk – School- gezinsdienst
We willen u van harte uitnodigen om samen met uw kind(eren) de
gezinsdienst in de Ichtus kerk bij te wonen.
We verwachten dat het een feestelijke dienst zal worden!

Themaweken
In alle groepen wordt vanaf deze week gewerkt met opdrachtkaarten die gemaakt zijn volgens de
principes van de meervoudige intelligentie.

De thema's zijn:
* Groepen 1 en 2: Herfst
* Groep 3: Het Bos
* Groep 4: Boeken
* Groep 5: Grootmoeders tijd
* Groep 6: Romeinen
* Groep 7: Stad in de Middeleeuwen
* Groep 8: Pruiken en revoluties
Aan de hand van opdrachtkaarten, die gebaseerd zijn op de 8 verschillende intelligenties van Howard
Gardner, worden de genoemde thema’s verwerkt.
Dat gebeurt tijdens de lessen wereldoriëntatie (gr. 1 t/m 4) en geschiedenis (gr. 5 t/m 8).

Vrijwillige ouderbijdrage
Eind november zal de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage geïnd worden.
Per leerling wordt € 22,50 automatisch van uw rekening afgeschreven.
De ouderbijdrage is bestemd voor het bekostigen van uitgaven die niet onder de rijksvergoeding vallen.
In de schoolbegroting worden de inkomsten ook daadwerkelijk ingezet voor de genoemde onderdelen.
Mocht er geld overblijven, dan wordt dit in een reservering gezet van de ouderbijdrage zodat dit volgend
jaar weer gebruikt kan worden. Kortom het geld zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan we
hieronder aangeven.
De verdeling van de bijdrage is bij benadering:


Projecten € 5 (waaronder Sinterklaas)



Sportactiviteiten € 6 (bijvoorbeeld voetballen, sportdag en de koningsspelen)



Kerst en Pasen € 11,50

We hebben ervoor gekozen om vanaf dit schooljaar de kerstboekjes af te schaffen. De prijs van een
geschikt (cadeau-waardig) boek wordt steeds hoger en we willen de ouderbijdrage niet verhogen.
We hopen op uw begrip hiervoor.

