Scheepspraet nr.6
Kalender

17 januari 2019

Week 6: 4 t/m 8 februari 2019
Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54
Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18
Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23

Week 4 – 21 t/m 25 januari
Ma. 21

MR

Week 5 – 28 jan. t/ m 1 feb.
Do. 31

Open lesochtend
9.30u – 12.00u

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

Week 6 – 4 t/m 8 februari
Vr. 8

Rapporten
17-01

Nanouk Jansen

1b/2b

Week 7 – 11 t/m 15 februari

17-01

Sem Jansen

1a/2a

Ma. 11

Studiedag verbetertraject

17-01

Vera de Jong

1a/2a

Alle leerlingen vrij

25-01

Gwen de Graaf

4

Oudergesprekken gr. 1 t/m 7

29-01

Lucas van de Belt

1a/2a

Oudergesprekken gr. 1 t/m 7

31-01

Pieter Janse

1b/2b

04-02

Justin van der Sluis

5

06-02

lotte Bruins

7

07-02

Jasmijn Goudriaan

3

11-02

Fabian van Dijk

1b/2b

12-02

Tessa Klaver

8

Di. 12

Godsdienstonderwijs
Week 4: 21 t/m 25 januari 2019
De eerste leerlingen, Johannes 1:35-43
Jezus weet wie Natanaël is, Johannes 1:44-52
De bruiloft in Kana, Johannes 2:1-11
Week 5: 28 jan. t/m 1 feb. 2019
Jezus bij de tempel, Johannes 2:13-25
Nicodemus, Johannes 3:1-21
De Samaritaanse vrouw, Johannes 4:1-26

Binnen het team verjaart op 23 januari
juf Ilona Rodermond.

Allen (alvast) van harte
gefeliciteerd!!!

Welkom aan boord

Elsa Horstman is 15 januari 4 jaar geworden. Vanaf maandag komt zij
groep 1a versterken. Elsa is het zusje van Joris (groep 4)
Van harte welkom Elsa!
We wensen je een heel fijne tijd bij ons op school.

Open lesmorgen
Op donderdag 31 januari a.s. bent u van harte welkom op onze open lesmorgen.
U kunt van 9.30 u. tot 12.00 u. lessen bijwonen in groep 1 t/m 8
Deze open ochtend is ook voor ouders die nog een school zoeken voor hun kind. U mag ouders van
peuters in uw buurt, familie of vriendenkring ook uitnodigen om te komen.

Aanmelden nieuwe leerlingen
De komende periode schrijven we de kinderen in die tot en met 1 oktober 2020 worden.
Voor de planning en indeling van de groepen, volgend schooljaar, is het prettig als wij uw aanmelding zo
snel mogelijk krijgen. Wilt u dat ook uw buren, familie en vrienden melden?
U hoeft voor aanmelding niet perse op school te komen; dat kan digitaal. Als u het formulier in de bijlage
ingevuld naar school stuurt, (info@cbsdedriemaster.nl ) dan staat uw kind bij ons genoteerd op de lijst.

Themaweken
Werken met meervoudige intelligentie
In alle groepen wordt deze weken weer gewerkt met opdrachtkaarten die gemaakt zijn volgens de
principes van de meervoudige intelligentie.
Aan de hand van opdrachtkaarten, die gebaseerd zijn op de 8 verschillende intelligenties (talenten),
worden de genoemde thema’s verwerkt. Dat gebeurt tijdens de lessen wereldoriënterende vorming (gr. 1
t/m 4) en geschiedenis (gr. 5 t/m 8).
De thema’s voor deze periode zijn:
Groepen 1 en 2

-

Noorpool/Zuidpool

Groep 3

-

Vogels

Groep 4

-

Tijd

Groep 5

-

Prehistorie

Groep 6

-

Vikingen

Groep 7

-

Ontdekkingsreizen

Groep 8

-

Industrie

Marietje Kessel project (MKP)
Met MKP leer je zelfbeheersing en ook een voorbereiding op de middelbare school, omdat de kinderen uit
groep acht daar ook binnenkort heen gaan. De meisjes kregen les van Inge. Ze doen veel oefeningen en
praten ook over dingen. De jongens kregen les van Casper en deden precies hetzelfde. Ook gaven Inge en
Casper de kinderen veel verschillende tips. In 1 van die lessen hebben ze ook een plankje doorgeslagen.
Ze hebben in totaal 11 lessen gehad en een examen.
Het Examen
Op vrijdag 14 december was het examen. Van tevoren hadden alle kinderen al een plankje door moeten
slaan en op dat plankje moesten ze een leerdoel zetten. Bij het examen mochten 2 meisjes en 2 jongens
nog een keer een plankje doorslaan en 1 vader of moeder. De kinderen deden zelf ook nog een paar
opdrachten. De kinderen moesten ook een paar opdrachten doen met de persoon die met hun mee
was,maar als je geen ouder of opa of oma mee had mocht je met Inge of Casper de oefening uitvoeren.
En aan het eind van het examen kregen de kinderen een diploma en Inge en Casper kregen van de
kinderen chocola en een boekje met foto.
Tessa en Zoë (groep 8)

Opbrengst collecte kerstviering
De collecte voor Energy for all heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 387,17.

Parkeren bij school
Als u uw kind(eren) met de auto naar school brengt of haalt, wilt u de auto dan parkeren aan de kant van
de weg en niet in het doodlopende straatje van de Bagijnenkamp?
Dit om overlast voor de buurtbewoners te beperken.
Fijn als u ook oppas en grootouders van dit verzoek op de hoogte stelt.
We willen onze buren graag te vriend houden.

