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Scheepspraet 
Kalender 
Week 46: 14 t/m 18 november 
- 

 
Week 47: 21 t/m 25 november 
Oudergesprekken groep 1,2 en 3 
 
Week 48: 28 november t/m 2 december 
Vr 2.  Viering Sinterklaas 
 
Week 49: 5 t/m 9 december 
Ma 5. Sinterklaas  
 

Godsdienstonderwijs 
Week 46: 
Verkenners in het land, Numeri 13:1-24 
De verkenners komen terug, Numeri 13:25 – 14:9 
Het water van Meriba, Numeri 20:1-13 
 
Week 47: 
Jozua, de opvolger van Mozes, Deut. 31:1-8 
Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12 
De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9 
 
Week 48: 
De roeping van Jesaja, Jesaja 6:1-13 
De nieuwe koning en de tijd van vrede, Jes. 11:1-10 
Troost voor het volk, Jesaja 40:1-11 
 
Week 49: 
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25 
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38 
Maria gaat naar Elisabet, Lucas 1:39-56 
 

Jarigen 

In de komende weken hopen de volgende 
Driemastermatrozen hun verjaardag te vieren: 

 
12-11 Jurgen 3 
14-11 Lena 5 
15-11 Elin 5 
16-11 Amy 8 
20-11 Laura  1a/2a 
22-11 Joshua 1b/2b 
 Job 8 
23-11 Puck B. 5 
28-11 Joris 8 
30-11 Bowen 7 
  
04-12 Jelte 7 
06-12 Rhodé 7 
 
Binnen het team zijn er geen verjaardagen. 
 

 

Allen (alvast) van  
harte gefeliciteerd!!! 

 

  



 

Welkom  
Op 27 november wordt Mees 4 jaar! Dat betekent dat hij bij ons in groep 1a gaat starten. 

We krijgen er nog een leerling bij in deze groep: Jaelynn. Zij verhuist van Kampen naar 
Hasselt en komt vanaf 15 november bij ons op school. 
Allebei van harte welkom! We hopen dat jullie snel je plekje mogen vinden in deze groep. 
 

 
Geboren 
Bowen uit groep 7 heeft in oktober een broertje gekregen: 
Arnhe.  
Deze week is er in het gezin van Jona uit groep 1b een zusje 
geboren: Lola.  
Wat geweldig nieuws!  
Wij wensen deze gezinnen heel veel zegen met dit grote 
geschenk in hun midden.  

 
Afscheid 

 
Dinsdag 25 oktober hebben wij als team afscheid genomen van Jenny 
(administratie). Zij is op deze dag door alle teams van VPCO Hasselt ontvangen 
voor een afscheid. 
Bij ons op school heeft ze haar afscheidstournee afgesloten met een dessert. Ze 
is hierbij door het team in het zonnetje gezet door middel van cadeaus en een 
act. 
Marloes ten Zijthof zal haar (tijdelijke) opvolger zijn. Zij is te bereiken 
via administratie@vpcohasselt.nl. 
 

 
Vervanging juf Monique 
Juf Monique (onderwijsassistent) heeft een stapje terug moeten doen, omdat zij fysieke klachten kreeg ten 
gevolge van haar zwangerschap. Zij zal de komende tijd vervangen worden door meester Marijn.  
Hij zal maandag starten. In de volgende Scheepspraet zal hij zich aan u voorstellen. 
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Even voorstellen 
Ook dit jaar lopen er verschillende stagiaires in de school rond. Hieronder stellen zij zich aan u voor: 

 
Groep 1/2a 
Ik ben Ester Eenkhoorn, 20 jaar en woon in Genemuiden. Ik loop dit 
schooljaar stage op dinsdag in groep 1/2a en halverwege het schooljaar 
ga ik naar een andere groep.  
Ik studeer aan de hogeschool Windesheim in Zwolle en werk daarnaast 
bij Breman Warmteadvies als administratief medewerker. 
In mijn vrije tijd ga ik graag naar de sportschool, tennissen of leuke 
dingen doen.  
Misschien heeft u mij al eens zien staan bij de ingang. Als u vragen 
heeft of gewoon eens gezellig een praatje wilt praten, schroom dan 
niet om mij aan te spreken, dat vind ik hartstikke leuk! 

 

Groep 1/2b 
Ik ben Julia en ik wordt de nieuwe stagejuf van groep 1/2b bij juf 
Stephanie. 
Ik doe de opleiding onderwijsassistent en ben van plan om na deze 
opleiding de PABO te gaan doen.  
De onderbouw spreekt mij tot nu toe het meest aan, omdat je de 
kinderen op een creatieve manier iets kunt leren en niet altijd met een 
methode hoeft te werken . 
In mijn vrije tijd sport ik vaak en spreek ik met vrienden af. Ik daarnaast 
in de bediening bij Hotel Zwartewater in Zwartsluis. 
Ik zie er naar uit om u en uw kinderen te ontmoeten.  
 
 

Groep 5 
Ik ben Quinty en ik ben 19 jaar. Ik woon in Zwolle en ik loop sinds 
september stage in groep 5. 
In mijn vrije tijd tennis ik heel graag. Dat doe ik met vriendinnen, maar 
ook met mijn ouders en zusje wat altijd heel erg gezellig is. Daarnaast 
peel ook competitie, daarin ben ik heel erg fanatiek...  
Ook vind ik het leuk om iets lekkers te bakken of zo af en toe te koken. 
Naar de stad gaan vind ik ook erg leuk. Bijvoorbeeld om een hapje te 
eten of drinken maar ook om naar de bios te gaan!  
Ik heb ook nog een heel lief hondje, Boomer. Ik heb het onwijs leuk in 
groep 5 en ik leer al heel veel.  
Groetjes Quinty. 
 

 
 
 



 

Leerlingenpanel 

 
                                                                                                                                                        V.l.n.r Stijn, Jasmijn, Duru, Michelle 

 
Het leerlingenpanel is weer compleet! Een heel aantal leerlingen uit groep 7 hebben zich kandidaat gesteld 
voor deze mooie taak. Jasmijn en Duru zijn gekozen en vormen nu samen met Michelle en Stijn (gr.8) het 
leerlingenpanel van de school. Het panel komt 4 keer per jaar bij elkaar onder leiding van juf Esther 
Schouten. Deze  vier leerlingen  vertegenwoordigen de andere leerlingen en denken mee over het onderwijs 
op onze school. Komende week hebben we het eerste overleg met elkaar. We hopen op goede input van 
jullie om het leren op de Driemaster nog leuker te maken!  
 

Sportdag 12 oktober 
Wat een sportiviteit en plezier hebben we gezien op de 
sportdag in de Prinsenhof. 
De onderdelen die de kinderen hebben gedaan waren: bal 
gooien, verspringen, hoogspringen, sprint, afstandsloop en 
een hindernisbaan afleggen. Het was erg leuk om de kinderen 
enthousiast, fanatiek én sportief bezig te zien!  
We kunnen terugkijken op een gezellige en geslaagde 
ochtend. Fijn dat er zoveel hulp was van ouders en dat er 
ouders, opa's en oma's waren om de kinderen aan te 
moedigen. Alle leerlingen konden aan het eind van de ochtend 
trots met een diploma naar huis. 
 

 
 
 
 
 



 

Nationaal voorleesontbijt 
Wat een feest was het afgelopen woensdag op school. Met elkaar ontbijten in de klas onder ht genot van 
het luistern naar een prachtig verhaal. We hadden opa’s en oma’s , oud collega’s en zelfs de burgemeester 
op school om voor te lezen. Het was een hele leuke start van de dag. 

 

 
3M4talent 
We hebben de afgelopen periode twee optredens gehad in de hal. 
13 oktober 
Optreden van groep 1/2a met een liedje over de worm. 

 
Een aantal leerlingen van groep 8 deden een dans en gaven een concert. 



 

Op 10 november 
werden we getrakteerd op een spetterend optreden van groep 3. Zij zongen een lied waarin ze konden laten 
zien welke woorden ze tot nu toe hebben geleerd. 
 

 
 

Sinterklaasfeest 

Op vrijdag 2 december willen we met elkaar het Sinterklaasfeest gaan vieren. 
In de jaarplanning stond een andere datum genoemd, maar we hebben met het 
team besloten dat het toch vrijdag 2 december gaat worden. Een van de 
redenen is dat we ook graag genoeg tijd willen hebben om ons op het 
Kerstfeest te kunnen richten. 

We zijn al druk met de voorbereidingen bezig om er een gezellig en mooi Sinterklaasfeest van te maken. 
We hebben al contact gehad met de Sint en een paar van zijn Pieten. We kunnen alvast verklappen dat de 
Sint veel zin heeft om bij ons op bezoek te komen. Vanaf volgende week zullen we in de meeste groepen 
ook gaan starten met het volgen van het Sinterklaasjournaal. We kijken allemaal uit naar hele gezellige 
weken met elkaar.  

Vrijwillige ouderbijdrage  
Eind november zal de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage geïnd worden. Wij gaan dit bedrag vooral in de 
feestmaand december besteden aan fijne momenten voor onze kinderen. 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.   
De verdeling van de bijdrage is bij benadering:  
 • Projecten            €5,00  

 • Sportactiviteiten €6,00  

 • Kerst en Pasen   €11,50  

  

 



 

 
Nieuw op de site: 

- Deze Scheepspraet 
- Promotiefilmpje Rots&Water 
- School-kerkdienst 
- Groep 1 en 2 bezoeken natuurgebied de wieden 
- Het Nationaal schoolontbijt 

 
 
 


