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Kalender
Week 48 – 26 t/m 30 november

Week 49 – 3 t/m 7 december
Wo. 5

Viering Sinterklaas

Do.

Inspiratiesessie Engels

6

Alle leerlingen ’s middags vrij
Week 50 – 10 t/m 14 december
Ma. 10

MR-vergadering

Week 51 – 17 t/m 21 december
Wo. 19

Kerstviering in de kerk

Vr. 21

’s Middags groep 5-8 vrij

Godsdienstonderwijs
Week 48: 26 t/m 30 december
Simson neemt de stadspoort mee, Rechters 16:1-3
Simson en Delila, Rechters 16:4-14
Het geheim van Simson, Rechters 16:5-15
Week 49: 3 t/m 7 december
Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria gaat naar Elisabeth, Lucas 1:39-56
Week 50: 10 t/m 14 december
Johannes wordt geboren, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
Een oud liedje, Micha 5:1-4a

22 november 2018

Jarigen
In de komende weken hopen de volgende
Driemastermatrozen hun verjaardag te vieren:
24-11

Elyse Zielman

7

25-11

Joram Steenbergen

7

28-11

Joris van Dijk

4

30-11

Bowen Jansen

3

Ruben Mijnheer

5

01-12

Sam van der Vinne

6

02-12

Roel Kronenberg

7

04-12

Jelte Hiemstra

4

05-12

Amber Drost

6

06-12

Rhodé Bruinenberg

3

13-12

Jesse van Steenselen

4

Allen (alvast) van harte
gefeliciteerd!!!

Afscheid Ingrid Witteveen
Onze interim IB-er Ingrid Witteveen heeft afgelopen maandag afscheid genomen van het team. Zoals
eerder al aan u bekend was gemaakt, zou zij het IB-schap op onze school vormgeven, totdat Froukje
Schaap beschikbaar was voor onze school.
Dat moment is nu gekomen. Via deze weg willen wij Ingrid nogmaals hartelijk bedanken voor het vele
werk dat zij in deze korte periode voor onze school gedaan heeft.

Post van de Minister President
De kinderen van groep 7 hebben een paar weken geleden allemaal een brief geschreven aan de minister
president. Een paar weken later hebben ze op 8 november 2018 een brief ontvangen van de minister
president Mark Rutte.
Veel kinderen hadden de president gevraagd of hij lang kon komen. Helaas kan hij door zijn drukke
agenda niet bij onze groep op bezoek komen.
Deze twee onderwerpen heeft hij in zijn brief naar voren laten
komen:
Roken/Tabaksindustrie en problemen in het milieu.
Groep 7 was heel enthousiast over de brief.
Geschreven door Megan en Elyse

Voorleeswedstrijd
We hebben twee weken geleden een voorleeswedstrijd gehouden in de klas. Iedereen las heel goed,
maar er mochten er maar 3 door. Iedereen schreef op een briefje wie hij de beste vond. De twee besten
waren Thijmen en Maaike dus er mocht er nog 1 door, maar Danique en Jelke stonden gelijk. Toen
mochten er 4 door.
Een week later mochten ze alle vier voorlezen voor juf Willy en
meester Ronald. Het was heel spannend, maar uiteindelijk stak er
net iemand bovenuit. Dat was Danique.
Er werd heel kritisch gekeken. De winnaar mag door naar het
stadhuis. Daar is de voorleesronde van Zwartewaterland. Ze mag
dan 10 mensen mee nemen die haar aanmoedigen.
Geschreven door Maaike, Jelke en Thijmen

Schaatsen voor water
Afgelopen dinsdag kwamen de leerlingen van groep 6,7 en 8 gehuld in sportieve warme kleding op
school. Het doel: op naar Thialf om rondjes te schaatsen voor schoon water in Ethiopië.
Plan besteedt de opbrengst in de regio Amhara op 6 basisscholen voor waterpompen en watertanks.
Voor schoolmeisjes worden aparte toiletblokken gebouwd, met wasruimtes en een invalidetoilet. Ook
richt Plan speciale clubs op waar leerlingen cursussen krijgen over hygiëne. Ze leren over handen
wassen, bacteriën en het gebruik van de toiletten.
De leerlingen hebben zich door familie en vrienden flink laten sponseren. Er is een prachtig bedrag van

€2746,- bij elkaar geschaatst. Al met al was het een heel geslaagde dag.

Sinterklaasfeest
Wij hopen op woensdag 5 december de Sint en zijn pieten weer te
ontvangen op de Driemaster.
Ouders zijn van harte welkom om de aankomst op het plein bij te
wonen
Rond 8.30 uur vieren wij verder in de hal van onze school, daar is het
feest uitsluitend bedoeld voor de kinderen van school. Graag uw begrip
hiervoor.
Daarna zullen zij de klassen gaan bezoeken.
Vanaf 12.00 tot 12.15 uur zijn ouders/ opa’s en oma’s van harte welkom met de allerkleinsten, zodat ook
zij Sint en de Pieten even kunnen begroeten.
De ouders en de verzorgers van de kleuters kunnen hun kind(eren) ophalen in de hal.
We hopen dat het weer een gezellige dag mag worden!

Met vriendelijke groet,
De commissie Esther en Ilona

Kerstviering
Woensdag 19 december vieren wij met alle kinderen van onze school Kerstfeest.
De viering wordt gehouden in de Ontmoetingskerk en begint om 19.00 uur.
Het thema van de viering is: Tel je mee!
U wordt van harte uitgenodigd om deze viering met ons mee te beleven.
Ook zijn alle opa’s, oma’s en andere belangstelleden van harte welkom.
De collecte bij deze viering is voor Zwartewaterland helpt: Energy 4 all.
De kinderen van groep 1 en 2 verzamelen vanaf 18.45 in de hal van de Ontmoetingskerk bij hun juf.
De kinderen van groep 3 t/m 5 zijn vanaf 18.45 uur welkom in de kerk bij de groepsleerkracht.
De kinderen van groep 6 /m 8 zitten bij hun ouder(s) in de kerk.
U komt toch ook?
Vriendelijke groet,
Het team van De Driemaster

Verbetertraject
Afgelopen maandag hebben wij als team onze tweede bijeenkomst gehad in het kader van het
verbetertraject. Onder leiding van Bianca Lammers van het CPS hebben wij ons verder verdiept in de
didactiek van begrijpend lezen en luisteren (welke ook toe te passen is in andere vakgebieden) Met de
opgedane kennis zijn we daarna heel praktisch aan het werk gegaan door met elkaar lessen te maken
voor onze groep.
De komende tijd zullen wij deze lessen in de groep gaan geven. Hieraan worden weer groepsbezoeken
gekoppeld , zodat iedere leerkracht de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

Rots en Water training
Via deze weg willen we u nogmaals bedanken voor de aanwezigheid
en enthousiaste inbreng tijdens de ouderavond die we 15 oktober
2018 op onze school mochten houden.
Naar aanleiding van één van de vragen die gesteld is, willen we nog
een keer toelichten hoe de
Rots en Water training op onze school is opgebouwd.
De inhoud van de gegeven lessen aan uw kind wordt vanaf nu door
de leerkracht kort op Klasbord weergegeven.
In de groepen 1a/2a, 5,6,&7 hebben we een lessenserie van vier lessen afgesloten.

De inhoud van de eerste lessenserie is opgebouwd rondom verschillende thema’s. De kleuters hebben
vooral gewerkt rondom het thema: gronden, centreren en focus.
Verder kwamen samenwerken en weerbaarheid aan de orde.
De hogere groepen hebben bovenstaande thema’s ook behandeld. Verder hebben ze geleerd om
ademkracht in te zetten. Rots- en Waterkracht te onderscheiden en op een goede manier in te zetten.
Lichaamsbewustzijn en jezelf laten zien zijn in de laatste les aan de orde gekomen. Vanaf februari zal
de tweede lessenreeks starten voor deze groepen.
De groepen 1b/2b, 3 & 4 zullen vanaf 26 november en 3 december starten met de eerste lessenserie van
vier lessen.
Ineke van Amelsfort en Dianne Zielman

MI – Meervoudige Intelligentie
Een van de pijlers waarop ons schoolprofiel steunt is MI. Voor
de kinderen van onze school is dat in de loop der jaren een
begrip geworden. MI is de afkorting van meervoudige
intelligentie. Hieronder staat een uitleg van de betekenis
ervan.
MI wordt in ons onderwijsprogramma veel toegepast. Om het
extra aandacht te geven werken wij vier keer per schooljaar
een aantal weken in thema’s binnen de wereldoriëntatie
(onderbouw) en geschiedenis (bovenbouw).

Wat is intelligentie?
We hebben allemaal wel een idee wat er met de term wordt bedoeld. Het verstandelijk functioneren van
de mens drukken we kortweg vaak uit in termen als slim en dom, traag of snel van begrip enz. Wij
weten dat intelligentie veel meer is dan dat alleen.
Aangezien intelligentie moeilijk te definiëren is, zijn de beschrijvingen te ruim of juist te eng. Als wij de
term intelligentie gebruiken, hebben we het in elk geval over het menselijk vermogen. Stilzwijgend
doen we alsof het een eenheidseigenschap betreft.
Men zou ook kunnen denken dat er verschillende typen vermogens, intelligenties zijn. In 1983
publiceerde Howard Gardner, professor psychologie aan de Harvard University, zijn boek 'Frames of
mind'.
Hierin beschreef Gardner het onderzoek naar de manier waarop mensen leren en introduceerde hij het
begrip 'meervoudige intelligentie':

Mensen verwerven kennis op verschillende manieren, die ook cultuurgebonden zijn - leren gebeurt
altijd binnen een context - maar vaak hebben mensen een voorkeur voor één, soms meer specifieke
manieren van leren.
Gardner onderscheidt acht intelligenties. Volgens Gardner’s definitie is intelligentie niet één bij de
geboorte vaststaand gegeven, maar beschikt elk mens over meerdere intelligenties en kan iedereen
deze intelligenties ook verder ontwikkelen.

Ieder mens bezit ze alle acht, men heeft er echter vaak slechts enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk
ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert; bepalen de voorkeur voor bepaalde
activiteiten.
Omdat wij liever spreken over gaven of talenten dan ‘intelligenties’ is onze slogan: ‘3Master 4Talent!’

Zonnepanelen

Vorige week werd bekend dat alle scholen in Nederland door een financieel aantrekkelijke regeling
zonnepanelen kunnen gaan plaatsen. Vanuit de duurzaamheidsgedachte is dat een positieve
ontwikkeling. Misschien weet u dat daarop bij De Driemaster niet gewacht is.
Ruim drie jaar geleden heeft het bestuur van VPCO Hasselt zelf al bepaald dat het dak van De
Driemaster zeer geschikt is voor een groot aantal panelen.
Duurzaamheid, vanuit rentmeesterschap, is onderdeel van de visie van de De Driemaster. Eind vorige
eeuw werden energiebesparende ramen geplaatst. Vervolgens kwamen er HR-verwarmingsketels en
daglichtafhankelijke verlichting. Dergelijke flinke investeringen zijn telkens door het bestuur van VPCO
Hasselt gestimuleerd.
Na een duurzaamheidsonderzoek in 2016 werd duidelijk dat het plaatsen van zonnepanelen een logische
volgende stap was. Al snel werd duidelijk dat het niet zomaar mogelijk was om het benodigde aantal
panelen te plaatsen. Vooraf moest duidelijk worden of de dakconstructie stevig genoeg is, de
dakbedekking moest eerst vernieuwd worden en er werd dakbeveiliging aangebracht.
Vorige maand was het zover dat 85 panelen op het dak gemonteerd werden; keurig netjes op het zuiden
gericht zodat een optimale opbrengst gehaald kan worden. Die opbrengst is groot genoeg om in de
eigen stroombehoefte te voorzien.
Als in de nabije toekomst besloten wordt om de school niet meer te verwarmen met gasgestookte
ketels, is er dakoppervlakte genoeg om met nog veel meer panelen ook in de warmtebehoefte van de
school te voorzien.
Op donderdag 29 november zal er met de kinderen een officieel moment zijn om de ingebruikstelling
met elkaar te vieren.
Binnenkort kan er dagelijks in de hal van de school op een monitor de opbrengst van zonne-energie
gevolgd worden.

TSO team zoekt versterking
Vindt u het ook zo fijn dat uw kind tussen de middag op school kan eten
als er thuis geen gelegenheid voor is (vanwege werk of andere
verplichting)? Tussen de middag kunnen we op De Driemaster aanbieden
dat de kinderen op school hun broodje eten onder begeleiding van
professionele krachten (via de Stichting Kinderdagverblijven
Zwartewaterland) aangevuld met vrijwillige ouders. Deze vrijwilligers
krijgen een vergoeding van €10,- per keer.
We zien dat de groepen behoorlijk groot zijn, vooral op de maandag, dinsdag en donderdag. Om het voor
de kinderen gezellig en veilig te houden verdelen we de kinderen over 3 lokalen. Hoe ziet dat er nou uit,
zo’n uurtje tussen de middag? TSO is gezellig samen eten en spelen! De onderbouw kinderen worden uit
de klas gehaald, gaan dan naar de computerruimte om te eten. De begeleiders houden bij of de lijst
klopt en of er geen kinderen op papier staan aangemeld die er niet zijn of andersom. Als de kinderen
hun broodje op hebben gaan ze lekker buitenspelen onder toezicht. De midden- en bovenbouw meldt
zich eerst bij de SKZ medewerker en kan daarna de tas in het lokaal zetten. De kinderen gaan dan eerst
20 min. buiten spelen. Rond 12.20 uur gaan we met de kinderen naar binnen en beginnen we samen met
een gebed de lunch. Onder het eten wordt er gezellig gekletst of kan er een Donald Duck gelezen
worden. Na ongeveer 20 min is iedereen wel klaar, eindigen we de maaltijd met een dankgebed en gaan
we ook weer naar buiten. Tijdens het buitenspelen zijn we als begeleiders op het plein om toezicht te
houden. Om 13.00 uur gaan de hekken weer open en kunnen ook de andere kinderen het plein op. Op dat
moment nemen de leerkrachten de pleinwacht van ons over.
Bij slecht weer mogen de kinderen binnen spelletjes doen, kleuren of als er plek is op de computers.
We hopen echt een moment van ontspanning te creëren voor de kinderen zodat ze zich weer kunnen
opladen voor de middag. We willen in een gezellige sfeer samen eten, de kinderen even hun verhaal te
laten doen of een momentje rust bieden.
Wil jij / u ook meehelpen? We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers ! In januari ontstaat er weer een
vacature omdat iemand stopt met deze taak. -> Kom een keer sfeer proeven, meekijken en zo een
indruk krijgen van hoe het gaat, wat de taak inhoud en wat er van je verwacht wordt als vrijwilliger.
Geheel vrijblijvend en zonder verplichting! Je bent meer dan welkom!
Namens alle TSO medewerkers, Miranda Warnar en Wilma Troost voor meer info of aanmelden : Carla
Naberman, tsodriemaster@kdc-zwartewaterland.nl

