Scheepspraet
Kalender
Week 51 – 17 t/m 21 december
Wo. 19

Kerstviering in de kerk

Vr. 21

’s Middags groep 5-8 vrij

Week 52 – week 1 Kerstvakantie

Week 2 – 7 t/m 11 januari
Ma.

7

Luizencontrole

Week 3 – 14 t/m 18 januari
Ma. 14

Start themaweek 2 MI

Week 4 – 21 t/m 25 januari
Ma. 21

MR

Godsdienstonderwijs
Week 51: 17 t/m 21 december
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
Herders in het veld, Lucas 2:8-20
Simeon en Hanna, Lucas 2:22-40
Week 2: 7 t/m 11 januari
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Naar Egypte, Matteüs 2:13-18
Naar Galilea, Matteüs 2:19-23
Week 3: 14 t/m 18 januari
Hoe het begon, Johannes 1:1-18
Johannes de Doper, Johannes 1:19-28
Johannes wijst Jezus aan, Johannes 1:29-34

nr.5

13 december 2018

Jarigen
In de komende weken hopen de volgende
Driemastermatrozen hun verjaardag te vieren:
13-12

Jesse van Steenselen

4

16-12

Ilse Stegeman

6

20-12

Bram Klaassen

5

22-12

Stijn Gombert

4

23-12

Lynn Drost

1a/2a

27-12

Donna van der Klocht

6

Armin Spijkerman

6

29-12

Lloyd Meuleman

7

30-12

Lisa van den Berg

1b/2b

02-01

Nienke Hiemstra

1b/2b

04-01

Levi Bouwhuis

1b/2b

05-01

Lynn Kompanje

1b/2b

07-01

Zoë Drost

8

08-01

Demian Bergman

6

Sem Lindeboom

1b/2b

10-01

Jasper Goudriaan

5

16-01

Vigo Klein

1a/2a

17-01

Nanouk Jansen

1b/2b

Sem Jansen

1a/2a

Vera de Jong

1a/2a

Binnen het team verjaart op 25 december
meester Ronald Mulder.

Allen (alvast) van harte
gefeliciteerd!!!

Kerst
Voor u ligt alweer de laatste Scheepspraet van dit kalenderjaar. In de klassen besteden we aandacht aan
de kerstverhalen en de liederen. Op deze manier willen wij samen met de kinderen toeleven naar het
wonder van Kerst. Het wonder waarbij God zichzelf als mens aan ons (mensen) geeft.
Als je er op een bepaalde manier naar kijkt, dan spreekt alles van het Kerstverhaal over Gods initiatief tot
gemeenschap en verbinding. Dat is wat (Gods) liefde doet. Het herstelt banden, het brengt mensen
samen, het doet ons beseffen dat er een macht is die alles wat we zijn draagt en plaatst in een groter
verband. Gods liefde raakt ons aan, en levenslang ben ik niet eenzaam meer, zoals de psalmist het zingt
(Psalm 116, berijmd).
Wij wensen u gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar.
Het team van de Driemaster.

Welkom aan boord
Na de kerstvakantie verwelkomen we

Juliette Akkerman in groep 1b. Zij

wordt 6 januari 4 jaar.
We wensen je een heel fijne tijd bij ons op school!

Geboren

Wij feliciteren Sem en zijn ouders Evert en
Renske met de geboorte van hun wonder

Mees.

We wensen jullie een gezegende toekomst toe.

Even voorstellen
Ik ben Amber van Doorne, ben 17 jaar oud en ik loop sinds kort bij jullie op
school stage in de gezellige groep 3. Ik leer erg veel door weer andere
ervaringen op te doen. Ik doe de opleiding onderwijsassistent in Zwolle op het
Deltion college. Verder vind ik het leuk om te sporten en gezellig met vrienden
een drankje te doen. Ook vind ik het leuk om te reizen en veel te zien van de
wereld en zijn verschillende culturen.
Groetjes ;)

IB
Al ben ik er pas een maand, het voelt al helemaal thuis voor mij op de Driemaster! Fijn om nu al te
merken hoe vanzelfsprekend het contact met collega's, maar ook met leerlingen en ouders gaat.
Als IBer denk ik altijd op de achtergrond met de leerkrachten mee.
Vier keer per jaar heb ik een groepsbespreking met de leerkrachten waarbij we alle leerlingen van de klas
kort bespreken. Daarnaast hebben we korte lijntjes over de ontwikkeling van de kinderen waar dit nodig
is. Dus wanneer u zorg heeft over uw kind qua ontwikkeling en dit bespreekt met de leerkracht van uw
kind, zal ik waar dat nodig is zeker meedenken.
Soms is het goed om meer tijd uit te trekken voor een overleg. In dat geval kunt u via de leerkracht of via
mij een afspraak maken om als ouders, leerkracht en IB samen om tafel te gaan.
Froukje Schaap

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

3Master4Talent
Acht keer per schooljaar organiseren we een 3Master4Talent-moment in de hal voor alle leerlingen van de
school. Voorgaande schooljaren was dit een moment waarop een aantal leerlingen uit de groep een
optreden verzorgden. Hierin zat ook een wedstrijdelement.
Dit jaar hebben we de invulling van deze activiteit veranderd. We willen dit moment graag benutten om
met de hele groep iets te laten zien aan alle andere leerlingen van de school. Zonder wedstrijdelement.
Voor de groepen 5 t/m 8 koppelen we de presentatie aan een thema van MI.
In de groepen 1 t/m 4 kiezen de collega’s een eigen thema.
Groep 5 heeft het spits afgebeten met hun presentatie van het
thema: Oma’s tijd.
De presentatie was een groot succes.
Vanwege het thema heeft groep 5 de presentatie ook in de
Hazelaar getoond.

Hieronder een verslag van drie leerlingen:

We hebben opgetreden bij de hazelaar over oma’s tijd. Ik heb geleerd dat
het vroeger anders was dan nu. En dat er steeds weer andere dingen
worden uitgevonden worden. Ik vond het allerleukste dat de meeste mensen
mee gingen zingen. Ik heb heel veel gemaakt en gedaan zoals het liedje
koffie . Ik vond het coolste dat we samen als klas werken. En dat we heel
veel samen deden. Groetjes Marysa Rooseboom
We hebben spullen verzameld op school voor oma’s tijd. We hebben
geknutseld en we zijn naar de Hazelaar geweest. Ik heb geleerd dat opa en
oma andere spullen hadden vroeger. Bij de Hazelaar vond ik het leuk want ik
zag dat mensen blije gezichten hadden. Ik en anderen uit de klas vonden
het leuk en ook de oude mensen vonden het leuk. Ik had boekjes
meegenomen.
Groetjes, Kevin
We hebben opgetreden en het liedje Poen gezongen. Ik heb geleerd dat ze vroeger met hele andere
dingen werkten. En dat vrouwen eerst niet mochten werken.
Ik vond het leukste dat we gingen optreden en Poen gingen zingen. Ik vond het heel leuk en ik vond ook
leuk dat mensen sommige dingen ook nog herkende. We hebben allemaal spullen meegenomen naar
school. Ik vond het heel leuk en ook wel grappig want het was wel wat anders.
Groetjes Olaf

Schoolvolleybaltoernooi
Verslag van een sportieve middag door twee volleyballende jongens uit groep 8:
Met vier teams hebben we gisteren meegedaan aan het
volleybaltoernooi.
Uit groep 8 waren dat de teams: Buurman Wum en de skippyballen.
Uit groep 7 waren dat de teams: Girlgang en de Badboys
We zijn met 3 teams in de top 5 beland:
2e zijn geworden de Bad boys, 4e Girlgang en 5e Buurman Wum.
In totaal deden er 36 teams mee. We hebben een heel gezellige en
sportieve middag gehad.
Jochem en Lukas

Engels
Om onze vaardigheden in het spreken en lesgeven in Engels te
ontwikkelen, hebben we als team vorige week een inspirerende
studiemiddag op gehad. Op zo ’n middag krijgen we tools om te
gebruiken in de lessen aan de kinderen en oefenen we eigen
vaardigheden. Uiteraard spreken wij tijdens z’on sessie ook
alleen Engels.

Interieur
Als vervolg op het interieur in onze hal, komt er in de kerstvakantie een nieuwe (grote) kast in de lokalen
van de groepen 3 t/m 8. U bent na de vakantie van harte welkom om een kijkje te komen nemen hoe het
geworden is.

