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Nieuwsbrief van Basisschool De Driemaster - nummer 2 - vrijdag 14 september 2018 
 

 
Beste ouders,  
We zijn weer fijn van start gegaan. Ook de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar zit weer vol met nieuws.  
 

 
Kalender 
17-28 september 
Maandag 1 oktober 
Woensdag 3 oktober 
Donderdag 4 oktober 
Donderdag 4 oktober 
Vrijdag 5 oktober 
15 – 17 oktober  
20-28 oktober 
 

 
 
Startgesprekken groep 4-8 
Start project Kinderboekenweek op school 
Officiële start Kinderboekenweek 
Voorstelling Kinderboekenweek  
BanneBoekLoop 
Studiedag team, school gesloten 
Kamp groep 7 naar Soest 
Herfstvakantie  

 
Kalender 
U heeft de kalender met activiteiten voor dit schooljaar mee naar huis gekregen. De activiteiten staan ook online op de 
kalender van de website, www.3master.nl. Er is helaas toch nog een foutje in geslopen: de Bannebuikloop is niet op dinsdag 2 
oktober maar op donderdag 4 oktober.  
 

 
Vakantierooster 2018/2019 
Herfstvakantie: 20 oktober  t/m 28 oktober 2018 
Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 
Voorjaarsvakantie: 16 februari t/m 3 maart 2019 
Meivakantie: 20 april t/m 5 mei 2019 
Junivakantie: 8 t/m 16 juni 2019 
Zomervakantie: 12 juli t/m 25 augustus 2019 
 
Overige vrije dagen:  
Studiedag school: vrijdag 5 oktober 2018 
Studiedag Amos: maandag 29 oktober (na de herfstvakantie) 
Studiedag Kanjertraining: maandag 4 maart 2019 (na de voorjaarsvakantie) 
Goede vrijdag:  vrijdag 19 april 2019 (voor de meivakantie) 
Hemelvaartsweekend: 30 mei t/m 2 juni 2019 
 

 
BanneBoekLoop 
Dit jaar organiseren we op donderdag 4 oktober (dus niet dinsdag 2 oktober zoals op de kalender staat) de Bannebuikloop 
tijdens de Kinderboekenweek en daarom heeft het de naam: BanneBoekLoop gekregen. Het thema van de Kinderboekenweek 
is ‘Vriendschap’ en dit komt ook terug in de loop. De jongste kinderen (groep 1 t/m 4) mogen samen rondjes om de school 
rennen. De oudere kinderen (groep 5 t/m 8) mogen in drietallen een estafette om de sloot lopen. We hopen met deze 
sponsorloop geld op te halen voor de stichting Lezen en Schrijven van H.K.H. Prinses Laurentien, die zich inzet tegen 

http://www.3master.nl/


Laaggeletterdheid. U heeft dinsdag over de BanneBoekLoop een brief mee naar huis gekregen, met daarop ook het 
sponsorformulier. Heeft u dit niet ontvangen vraag dan of de leerkracht van uw kind er nog één heeft.  

 
Te laat komen 
Gelukkig komt het grootste gedeelte van de kinderen op tijd op school. Helaas komen er nog dagelijks kinderen te laat. Te laat 
komen is zeer storend zowel voor het kind zelf als voor de klas en de leerkracht. Tevens is te laat komen een vorm van 
ongeoorloofd verzuim en valt het dus onder de leerplichtwet. De leerkrachten houden dagelijks bij welke kinderen te laat op 
school zijn. Na een maand kijken we hoe vaak uw kind te laat gekomen is. Bij meer dan drie keer krijgt u een brief. De eerste 
brief is een waarschuwing waarin we u nogmaals uitleggen hoe belangrijk op tijd komen is. Als het een tweede maand gebeurt 
krijgt u een brief met een uitnodiging voor een gesprek met de directie. We gaan ervan uit dat het daarna opgelost is. Als dit 
niet het geval is, wordt u door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek. Als het daarna nog steeds niet verbetert 
kan dit leiden tot een boete.  
Daarnaast willen we u erop wijzen dat het op tijd ophalen van uw kind ook erg belangrijk is. Leekrachten plannen vaak 
gesprekken en andere afspraken na schooltijd. Het is fijn dat zij daar direct mee kunnen starten. We rekenen erop dat u uw 
kind op tijd komt ophalen.  

 
Vervanging Intern Begeleider 
Voor de vakantie heeft u in de Boegspriet kunnen lezen dat Rinske Aangenent, die jarenlang onze Intern Begeleider was van de 
onderbouw, vanaf dit schooljaar de Intern Begeleider is van groep 5 t/m 8. Als uw kind om wat voor reden dan ook iets meer 
zorg nodig heeft zal de leerkracht u naar haar verwijzen. Marieke Lattmann, al jarenlang als leerkracht verbonden aan onze 
school, heeft haar IB studie afgerond en zou starten als Intern Begeleider van de onderbouw. Helaas is in de zomervakantie bij 
haar een burn-out vastgesteld, waardoor ze tijdelijk niet kan werken. Voor de komende tijd hebben we een vervanger kunnen 
vinden. Zij heet Simone Diergaarde en zal de komende weken in ieder geval elke dinsdag op school zijn. Simone werkt als 
onderwijskundig adviseur voor Zien in de Klas. Zij heeft zeer veel expertise en ervaring binnen het onderwijs.  
 

 
De poes van Vito  
Wisten jullie dat Vito uit groep 7b bijna iedere dag door zijn poes Tigo naar school gebracht wordt? Als Vito naar binnen gaat 
blijft Tigo vaak nog even snuffelen op het schoolplein in de struiken of bij de auto’s. Tigo houdt van een rustig aaitje, maar is 
niet zo blij als je hem wegjaagt of aan zijn staart trekt. De moeder van Vito wil poes Tigo, na het wegbrengen, graag mee naar 
huis nemen, anders steekt hij misschien de grote weg over en dat is ook voor poezen, heel gevaarlijk. Maar soms is Tigo 
verstopt, kijk dus niet gek op als je haar ziet zoeken of hoort roepen.  
Af en toe komt poes Tigo ook mee om Vito op te halen, maar dan blijft hij meestal op een afstandje, want het is dan erg druk 
op het schoolplein.  
 
 

  
 
 



 
Ouder- en kindadviseur Patricia Hendrikse 
In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Heeft u vragen over de opvoeding, het opgroeien of 
de ontwikkeling van uw kind? Vragen kunnen gaan over uw kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist 
teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). Ook kan zij jeugdsport- of cultuurfonds voor u 
aanvragen. 
U kunt bij haar binnen lopen (oude kantoor van Kitty) of maak een afspraak op school of een andere plek in de wijk.  
U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met Patricia Hendrikse op telefoonnummer 06-20152249 of via 
p.hendrikse@oktamsterdam.nl. Zij is aanwezig op school op dinsdagmiddag en woensdagochtend. 

 

 
School  

 
 

Ouderfonds 

Oecumenische Basisschool de Driemaster, Binnenvaart 1, 1034 SG, Amsterdam 
Telefoon: 020- 6319882 mail: driemaster@amosonderwijs.nl, website: www.3master.nl 
 
Ouderfonds rekeningnr. NL67INGB0004636966, t.n.v. Ouderfonds Driemaster 
Voor vragen m.b.t. ouderbijdrage: Kitty van Wonderen (schooladministratie) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


