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Nieuwsbrief van Basisschool De Driemaster - nummer 4 - vrijdag 12 oktober 2018 
 

 
Beste ouders,  
Maandag 1 oktober openden wij de Kinderboekenweek met een spel in de zitkuil. Drie leerkrachten probeerden ‘vriendjes’ bij 
elkaar te zoeken, geholpen door alle kinderen die er omheen stonden. Dit memoriespel was gemaakt vanwege het thema: 
Kom erbij. De Kinderboekenweek is officieel aanstaande zondag al weer afgelopen maar wij gaan nog even door met onze 
leesactiviteiten.  
 

 
Kalender 
15 – 17 oktober  
20 - 28 oktober 
Maandag 29 oktober 
5 – 16 november 
Maandag 12 november 
Vrijdag 16 november 
26 – 30 november 

 
 
Kamp groep 7 naar Soest 
Herfstvakantie  
Studiedag Amos, school gesloten 
Kanjerlessen met ouders  
Groep 8 naar de bibliotheek 
Briefjes 10 minutengesprekken mee 
Week 10 minutengesprekken 

 

 
BanneBoekLoop 
Donderdag 4 oktober liepen een heleboel leerlingen van onze school de Bannebuikloop die we vanwege de Kinderboekenweek 
een nieuwe naam hadden gegeven: BanneBoekLoop. De leerlingen hadden vooraf sponsors gezocht en liepen dan ook heel 
hard om het sponsorgeld waar te maken. Er is al veel sponsorgeld binnengekomen, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Het 
sponsorgeld kan komende week nog ingeleverd worden bij de klassenleerkracht. We hopen in de volgende Boegspriet het 
totaalbedrag voor de Stichting Lezen en Schrijven bekend te maken.  
 

 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 3 oktober startte officieel de Kinderboekenweek. Op donderdag 4 oktober was er in de zitkuil een voorstelling: 
Meneer B. en Ronnie de Rat. Het was weer een geweldige voorstelling voor groep 1 tot en met 8. Ook waren er allerlei 
activiteiten in de klas. Zo hebben de leerlingen van onze groepen 7 en 8 voorgelezen aan groep 1, 2 en 3. De leerkrachten van 
groep 4, 5 en 6 hebben onderling gerouleerd en zodoende uit hun favoriete boek voorgelezen aan een andere klas. Hoewel de 
Kinderboekenweek officieel zondag is afgelopen trekken wij hem net als andere jaren graag door tot de herfstvakantie, en 
zullen dus de komende week ook nog extra veel aandacht besteden aan (voor)lezen.  
 

                       
 



 
E-Wast Race 
Groep 8a neemt deel aan de E-wast race om vervuiling tegen te gaan en hergebruik te bevorderen. Zij strijden tegen andere 
scholen in de stad. E-waste staat voor elektronisch afval. Op dit moment wordt in Nederland maar liefst tweederde van de 
totale hoeveelheid elektronisch afval niet gerecycled. Enorm zonde want het zit vol met waardevolle materialen. Bedenkt u 
maar eens wat u mogelijk thuis nog heeft liggen: een oude telefoon, wekker, kapotte printer of dvd-speler? Recyclen kan beter 
door het gemakkelijker en leuker te maken. Dit doen we met de E-waste Race!  
Hoe werkt het? U heeft een elektrisch apparaat dat u in wilt leveren? Ga naar https://www.ewasterace.nl/aanbieden en type 
onze postcode ‘1034SG’ in. U kiest dan wat u aan wil bieden. Daarna kiest u bij teamvoorkeur voor ‘De Driemaster’ en vult u 
de rest van het formulier in. Het apparaat kunt u vervolgens aanbieden bij onze groep 8. Zij zijn daar heel blij mee want ze 
strijden tegen andere scholen in de stad om een mooie prijs: een uitje naar Nemo met de hele klas.  
 

 
Welkom bij onze Kanjerlessen 
In november willen we alle ouders uitnodigingen bij een Kanjerles. U ontvangt hierover nog een informatiebrief. Omdat u 
misschien iets moet regelen om te kunnen komen, willen we u nu alvast informeren over de datum dat de les wordt gegeven 
in de klas van uw kind. Broertjes en zusjes kunnen helaas niet mee, omdat dit te veel onrust veroorzaakt tijdens de les. Het zou 
natuurlijk heel erg leuk zijn als u bij deze les kunt komen kijken. De lessen duren ongeveer 30 – 45 minuten.  
 

Groep  Dag Tijd 

Groep 1/2a Dinsdag 13 november  8.45 – 9.30 uur 

Groep 1/2b Vrijdag 16 november  8.45 – 9.30 uur 

Groep 1/2c Donderdag 15 november 8.45 – 9.30 uur 

Groep 3a Maandag 5 november 13.30 – 14.15 uur 

Groep 3b Vrijdag 16 november  8.30 – 9.15 uur 

Groep 4a Woensdag 7 november 11.30 – 12.15 uur 

Groep 4b Dinsdag 6 november  13.45 – 14.30 uur 

Groep 5a Vrijdag 9 november 9.30 – 10.15 uur 

Groep 5b Dinsdag 13 november  13.30 – 14.30 uur 

Groep 6a Donderdag 8 november  8.30 – 9.15 uur 

Groep 6b Woensdag 14 november 11.00 – 11.45 uur 

Groep 7a Vrijdag 9 november 11.45 – 12.30 uur 

Groep 7b Maandag 12 november 11.00 – 11.45 uur 

Groep 8a Vrijdag 9 november 9.30 – 10.15 uur 

 
 

 
Amsterdam Light Festival 
Ook dit jaar vindt in onze stad het Amsterdam Light Festival plaats. De groepen 6 zijn uitgenodigd om hier een aandeel aan te 
leveren. Dit gaat onder begeleiding van Juf op Straat, Jorie Wieriks, die inmiddels een bekende van onze school is vanwege de 
verschillende projecten met de bovenbouw in het verleden. Na de herfstvakantie gaat dit project starten. Op drie 
donderdagen zullen de kinderen op school bezig zijn met het ontwerpen van kunst voor het festival. De afsluiting is een 
première voor leerlingen en hun ouder(s) waar hun eigen lichtkunstwerk (i.s.m. de Japanse TOCHKA) te zien is.  
 

 
Herhaling: Nieuw lid voor de Medezeggenschapsraad gevraagd 
In de MR zitten 4 leerkrachten en 4 ouders die samen 6 keer per jaar overleg hebben over het wel en wee van de school en het 
schoolbeleid. Als lid van de MR kan je namens alle ouders meedenken, advies geven en invloed uitoefenen. Afhankelijk van het 
onderwerp heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. 
Jessica Hogervorst gaat vanwege drukke werkzaamheden stoppen met de MR. Nu zoeken wij een nieuw MR-lid voor de 
oudergeleding. Vindt u het leuk om met leerkrachten, ouders en directie op een positieve kritische manier mee te denken over 
schoolzaken, dan kunt u zich op onderstaand mailadres aanmelden bij Marjon Martens (secretaris en leerkracht). Aanmelden 
kan voor 19 oktober via: Marjon.Martens@amosonderwijs.nl Bij meerdere aanmeldingen komt er een stemronde. 
 

https://www.ewasterace.nl/aanbieden


 
Schoolfotograaf: nieuwe datum. 
Op de kalender staat de schoolfotograaf op twee data in 2019 ingepland. De fotograaf heeft ons laten weten dat één van de 
twee niet door kan gaan. Er is een vervangende datum gevonden. De schoolfotograaf komt nu op donderdag 4 en vrijdag 5 
april bij ons op school foto’s maken. Hij komt niet op 17 mei, dit staat dus niet goed op de kalender.  
 

 
Jumbo Sparen voor je school (herhaling) 
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan de actie van de Jumbo op het Buikslotermeerplein Sparen voor je school. Tijdens 
de actieperiode van 3 oktober t/m 20 november krijgt u bij iedere 10 euro aan boodschappen een spaarpunt. U kunt deze 
punten aan onze school geven. Dit kan door de punten bij de Jumbo in de bak van de Driemaster te doen, bij de ingang van de 
school komt ook zo’n bak te staan. U kunt er ook voor kiezen om de punten zelf te activeren via de website van de Jumbo 
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/?id=15527. 
Kent u mensen in uw omgeving die boodschappen doen bij de Jumbo, dan zouden we het zeer op prijs stellen als zij hun 
punten doneren aan onze school. We sparen ook dit jaar weer voor leuke spullen om mee te spelen op beide schoolpleinen.  
 

 
Bruna Sparen voor de schoolbieb (herhaling) 
En we hebben nog een spaaractie voor u.  Lezen is heel belangrijk voor kinderen, of het nu voorlezen of zelf lezen is. De 
kinderboekenweek is er om dit lezen nog leuker te maken en te stimuleren. Zo krijgt u bij aankoop van een kinderboek het 
kinderboekenweekgeschenk, dat is dit jaar ‘De eilandenruzie’ van Jozua Douglas. Als u in de periode van 3 t/m 14 oktober een 
kinderboek bij Bruna koopt, kunt u de bon op school inleveren. Wij kunnen van 20 % van het bedrag van de verzamelde 
bonnen, boeken uitkiezen voor de schoolbieb. Sparen kan alleen nog dit weekend want dan is de Kinderboekenweek 
afgelopen. Koopt u dus zaterdag of zondag nog een boek, wilt u dan de bon uiterlijk woensdag bij de directie inleveren?  
 

 
Oproep voor hulp in de schoolbibliotheek! 
We hebben een tekort aan hulp van ouders in de schoolbieb. De kinderen kunnen na de herfstvakantie nog maar 1x per twee 
weken een boek lenen. We willen graag dat de kinderen wekelijks een boek kunnen ruilen in de schoolbieb. Daarom deze 
noodkreet! Kunt u op de dinsdag- of donderdagmiddag (van ca. 12.45 tot 14.30 uur) helpen bij het innemen en uitlenen van 
leesboeken uit onze schoolbieb? U hoeft niet elke week beschikbaar te zijn. Als u 1x per twee weken of misschien 1x per drie 
weken hier tijd voor kunt vrij maken is dat een fijne aanvulling voor ons uitleenteam!! U werkt altijd samen met een andere 
vrijwilliger. Als u zich hiervoor wilt opgeven of meer informatie wilt, dan kunt u hiervoor bij uw leerkracht terecht. 
Het biebspant 
 

 
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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/?id=15527


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom ook handballen bij: 

Minihandbal-school de Banne 

Wanneer?: groep 3-5: elke donderdag van 16:00 – 17:00 uur (m.u.v. de 

schoolvakanties) 

Waar?:  in de gymzaal van basisschool de Driemaster (Binnenvaart 1) 

Voor wie?  voor alle kinderen van groep 3 t/m 5 

Meer info:  bel: 06 1046 9222 of mail: minihandbalschool@gmail.com 
 

 

Meld je aan via: minihandbalschool@gmail.com 

 
 
 

  

mailto:minihandbalschool@gmail.com


NOORDJES ACTIVITEITEN NIEUWS 

 

Dagelijkse taalondersteuning & creatieve ontwikkeling 
Bij Noordjes Schrijflab in Kazerne Z kun je na schooltijd aan de slag met taalondersteuning en creativiteit. Er zijn 
meerdere begeleiders aanwezig die jou daarbij helpen. Momenteel werken we alweer hard aan een tweede editie 
van onze eigen Noordjes krant. Kom je meeschrijven? 

 

Wanneer? 
Iedere maandag t/m donderdag van 14.30-17.00 uur. 
 

Praatjes & Plaatjes 
Twee woensdagen in de maand is er Praatjes & Plaatjes bij Noordje! Samen met echte schrijvers of illustratoren 
schrijf je verhalen en maak je tekeningen.  

 

Wanneer?   
Op de volgende woensdagen van 15.30-17.00 uur: 26/9, 10/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12. 
  
 
Noordje naar het Museum 
Noordje gaat ook in het najaar weer naar het Museum! Op een aantal zaterdagen gaan we op onderzoek langs 
beroemde musea in Amsterdam om allerlei geheime weetjes te ontdekken. Alle bezoekjes worden afgesloten 
met een creatieve workshop in Kazerne Z door beeldend kunstenaars en schrijvers. Ook maken we een gezellige 
museumblog met daarop tutorials van jullie zelfgemaakte kunstwerken en leuke weetjes over de musea.  
 

Wanneer?   
Op de volgende zaterdagen van 10.00-15.00 uur; 
6 oktober 2018: Joods Kindermuseum /  
  
3 november 2018: Museum het Schip 
1 december 2018: Tropenmuseum / 15 december 2018: Huis Marseille  
  
Noordjes Kunstacademie 

Houd jij van tekenen, schilderen en kunst? Wil je graag leren hoe je een 3D-tekening maakt, de mooiste kleuren 
mengt en wil je werken op een echte schildersezel? Geef je dan snel op voor Noordjes Kunstacademie! Net 
zoals op een echte kunstacademie leer je in 15 lessen van 1,5 uur allerlei ambachtelijke teken- en 
printtechnieken en experimenteer je met verschillende materialen. Je krijgt een kijkje in de  kunstgeschiedenis en 
leert trucjes die de grote meesters ook gebruiken. Tijdens de Academie ga je op pad om inspiratie op te doen in 
de omgeving of kijken we bij andere kunstenaars. Uiteindelijk werken we toe naar een expositie waarin jouw 
studies en kunstwerken echt worden tentoongesteld! De lessen en opdrachten zijn goed te volgen voor 
beginners en bevatten tegelijkertijd genoeg uitdaging voor gevorderde kinderen. 

Wanneer?  
Op de volgende vrijdagen van 15.30-17.00 uur; 
Oktober 2018: 5, 12, 19 
November 2018: 2, 9, 16, 23, 30 
December 2018: 7, 14 
Januari 2019:  4, 11, 18, 25 
Februari 2019: 1 (eindpresentatie) 
Extra uitstapje: zaterdag 13 oktober 2018 naar Ferrotopia op NDSM-werf 
 
Wil je meer informatie over deze activiteiten of wil je je inschrijven, neem dan contact met ons op 
via meedoen@noordje.nl of 020-6328236. 
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