
 
 
 
 

   
 
 

 

 

Eerste maandinfo: september 2019 
 

Beste ouders/ verzorgers,   
 
We zijn het nieuwe schooljaar weer begonnen! 
Fijn om iedereen weer terug te zien. En ook goed om te zien dat de leerlingen hun plekje aan het 
vinden zijn in de nieuwe (combinatie)groepen. 
 

Snappet 
In de groepen 5 t/m 8 zijn we ook weer gestart met Snappet 
Alle leerlingen van deze groepen maken hun opgaven van rekenen, spelling, woordenschat niet meer 
in hun werkboeken maar op hun eigen tablet. (die hebben we in bruikleen) 
Dat heeft een aantal voordelen:  
- de leerling ziet gelijk of hij/zij de opgave goed gemaakt heeft en kan direct verbeteren. 
- de leerkracht kan de leerlingen volgen. Individueel, maar ook in één oogopslag de hele groep. Zo 
kan hij/zij zien welke leerlingen goed gaan en welke leerlingen misschien nog enige uitleg nodig 
hebben.  
Het werken met Snappet kan onze leerlingen helpen om zelf hun eigen niveau omhoog te brengen. 

 
Deze manier van werken past heel goed bij ons streven om leerlingen bewuster te maken van 
hun eigen manier van leren! Niet alleen kun je invloed hebben op wat je leert, maar ook hoe je 
leert. We maken voor leerlingen inzichtelijk wat het doel is waaraan gewerkt wordt en hoe je er 
voor staat. 
Ook gebruiken we weer de posters, die we gemaakt hebben voor rekenen. Op deze poster staat 
precies vermeld wat er in het betreffende blok wordt geleerd en aangeboden. Op grafiekjes aan 
de wand kunnen leerlingen ook zien of ze de lesstof dan al in voldoende mate beheersen. We 
hopen dat de leerling dan zelf ook ontdekt, dat er misschien onderdelen zijn die extra geoefend 
kunnen/ moeten worden. De leerling kan en mag hier zelf ook initiatief in nemen! 
 
Gezonde school 
Ook dit jaar lunchen we weer met alle kinderen op school. 
De verschillende groepen lunchen tussen 12.15 uur - 13.00 uur. De kinderen eten aan hun eigen tafel 
in de klas. De lunch zelf duurt 15 minuten. Na de lunch spelen de kinderen onder toezicht van de 
leerkracht buiten. 
 
We willen ook dit jaar onze gezonde visie voortzetten. Naast leren, spelen en bewegen hoort daar 
ook bij het eten van gezonde dingen. Daarom hierbij een advies voor de lunch. 
We zien de lunch graag verpakt in een broodtrommel en een drinkbeker voorzien van een naam. 
Deze kunnen evt. meegebracht worden in een koeltasje. U kunt desgewenst een koelelement 
toevoegen. 
De kinderen mogen een beker drinken meenemen met bv: karnemelk, melk, water, drinkyoghurt, 
sap, maar geen koolzuurhoudende drankjes. 
Ook het liefst geen pakjes en weggooiflesjes in verband met de enorme hoeveelheid afval. 
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Hoe en wat uw kind thuis eet, zo eet uw kind ook op school. Eet uw kind zonder korst zijn brood? 
Geef dan brood zonder korst mee. Zo wordt dat voor ons geen discussiepunt. 
Verder is een stuk fruit natuurlijk ook een goede aanvulling zijn op de gezonde lunch. 
Tot slot is het wellicht handig om een theedoek mee te geven, zodat deze gebruikt kan worden als 
placemat. 
Iedere ouder wil dat zijn kind gezonde voeding binnenkrijgt. Met ouders, school en kinderen kunnen 
we ervoor zorgen dat dit ook gebeurt. Dus gezond eten mee naar school! 
Het is belangrijk om de leerkracht op de hoogte te houden als er belangrijke informatie over een 
leerling is zoals allergieën, medicijngebruik, wc gang, dieet. 
 
Ook hebben we dit jaar weer ingeschreven voor het Schoolfruit programma. Als we ingeloot worden, 
dan ontvangen we 3x per week een stuk fruit voor de ochtendpauze.  
Tot die tijd willen we deze goede gewoonte alvast opstarten. Daarom onze fruitdagen op de Dinsdag 
en Donderdag. Graag op deze dagen voor de ochtendpauze dus wat fruit meegeven aan uw kind. 
 
Gymlessen 
De gymlessen zijn ook alweer gestart, en ook dit jaar worden de gymlessen op woensdag gegeven 
door een vakleerkracht gymnastiek; juf Demi Aussens. Zij verzorgt op de woensdagmiddag ook een 
extra sportinstuif voor de leerlingen van de Driemaster 
Wilt u voor uw kinderen wel weer voor goede gymkleding en gymschoenen zorgen?  
(vooral de jonge kinderen vinden de schoentjes met klittenband heel handig!) 
 
De leerlingen, die 's morgens naar de gymzaal komen ( op woensdag groep 3-4), graag rond 8.20 uur 
verzamelen. Zeker niet te vroeg voor de deur, omdat de leerlingen niet eerder naar binnen mogen; 
op woensdag is de leerkracht dan nog aan het voorbereiden/ klaarzetten.  
Alle leerlingen gaan overigens uiteraard onder begeleiding heen en weer naar de gymzaal.  
 
Het gymrooster is als volgt: 
 
Op woensdag 
8.30 uur - 9.30 uur Groep 3-4 
9.30 uur - 10.30 uur Groep 5-6 
10.30 uur - 11.30 uur Groep 7-8 
 
Op vrijdag 
   Groep 5-6  ( deze groep gymt mogelijk ’s middags, u hoort dit nog) 
9.30 uur - 10.30 uur Groep 7-8 
 
Groep 3-4 gymt op maandagmiddag in onze eigen (kleuter)gymzaal. 
 
Luizen 
De leerlingenzijn door een aantal hulpouders alweer gecontroleerd op luizen. Meestal na een 
vakantie hebben enkele leerlingen deze vervelende beestjes ‘ergens’ opgelopen.  
Maar goed nieuws: niemand is besmet geraakt. 
 
Informatie avonden 
In de komende week zijn op dinsdag en donderdag onze informatie avonden.  
U krijgt hier de algemene informatie over het komende schooljaar van de groep van uw kind(eren). U 
krijgt hiervoor apart een uitnodiging van de leerkracht.  
We hopen natuurlijk dat u allen aanwezig zult zijn! 
  



Kalender 
Binnenkort ontvangt u van ons ook de vertrouwde papieren jaarkalender, waarop u, naast 
informatie, de tot dan geplande activiteiten kunt terugvinden 
 
Isob studiedag 
Op woensdag 18 september hebben alle leerkrachten van onze stichting, de ISOB, een studiedag. 
Het thema is ‘preventie en signalering kindermishandeling’. 
Alle leerlingen zijn dan vrij! 
 
Ouderportaal en SchoolApp 
Ook dit jaar zullen we veel communiceren via ons ouderportaal en SchoolApp. 
Wilt u aub even controleren of alles werkt en of u onze berichten ontvangt? 
Denkt u van niet? Kom dan even langs voor een check! 
 
 

 

Agenda. 
 
De agenda van september/ oktober is als volgt; 
 

Dinsdag 10 en donderdag 12 
september 

Algemene ouderavonden 

Woensdag 18 september Meester Gerard jarig 

Woensdag 18 september Studiedag ISOB voor al het personeel. Leerlingen zijn vrij! 

Maandag 23 september Excursie korren voor groep 5-6 

Woensdag 25 september Kraanwaterdag 

Woensdag 25 september Start actie kinderpostzegels groep 7-8 

Donderdag 26 september Excursie groep 7-8 HVC 

Donderdag of vrijdag 3/4 okt PET- event groep 7-8 

Zaterdag 5 oktober Juf Marlies jarig 

Maandag 7 oktober Dag van de leraar 

Donderdag 10 oktober Excursie groep 5-6: Gejut 

Dinsdag 15 oktober Juf José Leeuw jarig 

Zaterdag 19 oktober Start herfstvakantie 

 
 


