Scheepspraet nr.7
Kalender
Week 7 – 11 t/m 15 februari
Ma. 11

Studiedag verbetertraject
Alle leerlingen vrij
Oudergesprekken gr. 1 t/m 7

Di. 12

Oudergesprekken gr. 1 t/m 7

Week 8 – Voorjaarsvakantie

Week 9 – 25 feb. t/ m 1 mrt.
Ma. 25

Luizencontrole

Week 10 – 4 t/m 8 maart
Ma. 4

Start themaweek 3 MI
Ouderpanel

Godsdienstonderwijs
Week 7: 11 t/m 15 februari
Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17
Jezus schrijft in het zand, Johannes 8:1-11
Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20
Week 9: 25 feb. t/m 1 mrt.
Een blinde man wordt beter, Johannes 9:1-12
Is hij het wel? Johannes 9:13-23
Wie is hier blind?, Johannes 9:24-41

7 februari 2019

Week 10: 4 t/m 8 maart 2019
De goede herder, Johannes 10:1-15
De ware wijnstok, Johannes 15:1-8
Heb elkaar lief!, Johannes 15:9-17

Jarigen
In de komende weken hopen de volgende
Driemastermatrozen hun verjaardag te vieren:
11-02

Fabian van Dijk

1b/2b

12-02

Tessa Klaver

8

17-02

Yme van Campenhout

4

18-02

Rick ten Klooster

6

22-02

Romi van der Sloot

4

23-02

Daan Zielman

5

25-02

Samantha Hammer

5

26-02

Zeph van der Vinne

1b/2b

28-02

Maike Talma

7

02-03

Bas van der Steege

3

03-03

Brian Kuiper

4

04-03

Aron Zielman

1a/2a

05-03

Milan Steenbergen

5

08-03

Ruben Koster

7

Binnen het team verjaart op 19 februari
meester Hilbert Koerhuis, op 1 maart juf Johanna
Ziel en op 2 maart juf Anjolien Schift.

Allen (alvast) van harte
gefeliciteerd!!!

Welkom aan boord
In de komende weken verwelkomen wij weer jonge matrozen aan dek:

Noah van de Belt is jarig op 10 februari. Hij start maandag in groep 1b.
Fajah Buitenhuis wordt 4 jaar op 27 februari,zij komt groep 1a versterken.
Van harte welkom Noah en Fajah.
We wensen jullie een mooie tijd bij ons op de Driemaster!

Open lesmorgen
Vorige week donderdag was het een gezellige drukte in de school met ouders en grootouders.
Fijn dat zovelen van u belangstelling toonden voor een alledaagse schoolochtend van uw kind.
Wij hoorden enthousiaste reacties en houden deze traditie graag in stand.
Fijn dat u er was!

Voorleeswedstrijd
Iedereen uit groep 8 moesten voorlezen voor de klas voor de
voorleeswedstrijd. Daarna mochten ze stemmen voor wie ze het beste
vonden.Er zijn 4 mensen gekozen:
Maaike Buit, Thijmen Korthagen, Jelke van den berg en Danique
Maandag.
Zij moesten voorlezen voor meester Ronald en juf Willy. Daar mochten
juf Willy en meester Ronald kiezen wie ze het best vonden. En dat is
geworden Danique Maandag!!!
Zij ging lezen in het gemeentehuis voor 3 jury’s. Zij las uit het boek
Lampje van Annet Schaap. Toen ging de jury weg en moest toen gaan
kiezen. Maar in die tussentijd hadden we een spandoekwedstrijd. Dat
houdt in, dat de jury ging kiezen welk spandoek ze het beste vonden.
Op ons spandoek stond:
DANIQUE DIE KAN GOED LEZEN ZIJ ZAL DE WINNAAR WEZEN!

Wij hebben helaas niet gewonnen met de spandoekwedstrijd, maar we hadden
heel veel lol.
Daarna kwam de jury met de uitslag . Helaas heeft Danique niet gewonnen maar
ze deed het super goed. Iedereen kreeg een tas waar je het boek in kan doen.
Iedereen heeft het super goed gedaan.
Danique en Sanne.

Schoolvoetbal 2019
Olympia ‘28 organiseert dit jaar het schoolvoetbaltoernooi op
woensdag 10 april 2019.
De kinderen kunnen zich hier t/m 11 februari voor opgeven.
De leerlingen in groep 3 en 4 krijgen een brief mee en kunnen
zich aanmelden via het aanmeldstrookje. De leerlingen van
groep 5 t/m 8 kunnen zich aanmelden bij de leerkracht.
Voor groep 3/4 en 5/6 worden zoveel mogelijk gelijkwaardige
teams opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de trainers. Bij
groep 7/8 wordt meer naar kwaliteit gekeken en zullen de
teams meer op niveau worden ingedeeld. Deze kinderen
kunnen meedingen voor het kampioenschap in de regio.
Wij zoeken nog veel begeleiders / trainers voor onze kinderen.
U kunt zich opgeven bij juf Yvonne Kogelman of juf Esther
Elshof: yvonne@cbsdedriemaster.nl, estherelshof@cbsdedriemaster.nl

3M4Talent open podium
Elk schooljaar krijgt iedere groep de gelegenheid zich te presenteren in de hal aan alle andere leerlingen
in de groep. Groep 8 heeft dat vorige week gedaan rondom het MI-thema industrie. Hier een impressie:

