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Nieuwsbrief van Basisschool De Driemaster - nummer 6 - vrijdag 16 november 2018 
 

 
Beste ouders,  
De afgelopen weken hebben veel ouders de open Kanjerlessen bezocht. Dat vonden zowel de leerkrachten als de kinderen 
heel leuk! Fijn om zo samen in de klas te kunnen beleven wat wij wekelijks samen doen. Vandaag krijgt u de gespreksbriefjes 
mee omdat we u graag ook één op één spreken.  
 

 
Kalender 
Maandag 19 november 
26 – 30 november 
Donderdag 22 november 
Woensdag 5 december  
10 en 11 december 
Dinsdag 18 december 
Donderdag 20 december 
 

 
 
Briefjes 10-minutengesprekken mee 
Week 10-minutengesprekken 
18.30 uur schoen zetten groep 1-5 
Sinterklaas op school 
Ajax Clinics groep 5-8 
Kerstviering groep 3-8 vanaf 17.30 uur 
Kerstviering groep 1/2 vanaf 18.30 uur 

 

 
Voortgangsgesprekken 
In de week van 26 tot en met 30 november nodigen we u uit voor de voortgangsgesprekken over uw kind. Zoals u van ons 
gewend bent krijgt uw kind in november nog geen rapport. We brengen u in plaats daarvan mondeling op de hoogte van de 
voortgang van uw kind. U kunt aanstaande maandag het gespreksbriefje verwachten.  
 

 
Open Kanjerlessen 
De afgelopen twee weken bent u welkom geweest bij onze Kanjerlessen. Elke 
leerkracht had een les voorbereid die leuk was voor ouders om te zien of 
geschikt was om samen met ouders en leerkrachten te doen. De leerkrachten 
zijn enthousiast over deze momenten samen met ouders. Een ouder vroeg ons 
wat ons doel is van deze lesbezoeken. We vonden dit een goede vraag om ook 
in de Boegspriet te beantwoorden. Er zijn meerdere doelen verbonden aan het 
uitnodigingen van ouders in de klas. Ten eerste vormen deze lessen de basis 
van ons omgaan met elkaar op school. Met deze lessen willen we u daar 
deelgenoot van maken. Daarnaast is het goed om als ouder te zien hoe een klas 
functioneert tijdens een Kanjerles en hoe de leerkracht en de kinderen met elkaar om gaan. Ouders leren (elkaars) kinderen 
beter kennen. Het zal dus niet bij deze ene les blijven. We nodigen u later graag nog een keer uit. Als u deze keer niet kon 
komen dan komen er dus nog meer momenten.  
 



   
 

   
 

 
Sinterklaas 
Komend weekend komt Sinterklaas weer aan in Nederland. We zijn benieuwd wat er dit jaar weer in 
de zitkuil zal gebeuren. Dit is altijd een gezellige tijd op school. Zo zetten de groepen 1-5 samen hun 
schoen op school. Op 5 december hoopt Sinterklaas weer een bezoek te brengen aan onze school. 
De bovenbouwklassen hebben al lootjes getrokken en kunnen aan de slag met hun surprises. Voor 
de groepen 6 is dat nieuw, en zij hebben dan ook een brief ontvangen met wat meer uitleg. 
Natuurlijk hebben alle kinderen nog wel wat hulp van hun ouders nodig bij het maken van een mooie 
surprise en een bijpassend gedicht. De kinderen zijn op 5 december gewoon om 12.15 uur uit.  

 
Schoen zetten 
Op donderdag 22 november mogen de peuters en de kinderen van groep 1-5 hun schoen zetten op school. We verzamelen om 
18.30 uur in de zitkuil. De peuters en de kleuters beginnen met zingen in de zitkuil. De groepen 3-5 gaan dan schoen zetten in 
de klas. Halverwege wisselen die groepen om. Om 19.00 uur is het afgelopen en gaan we weer naar huis. Alle kinderen kunnen 
lekker naar bed gaan en de volgende dag vol spanning terug op school komen om te zien wat Sinterklaas gebracht heeft. 
Natuurlijk verwachten we ook de ouders bij dit spektakel, zodat we samen fijn hard kunnen zingen! 
 

 
Laatste week Jumbo Sparen voor je school 
Dit is de laatste week dat u bij Jumbo kunt sparen voor onze school. Tijdens deze 
actieperiode tot en met 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. U kunt ook de punten zelf 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.  
 

 
Ajax life skills en clinic 
 
Maandag 10 december voor groep 5 en 6 en dinsdag 11 december voor groep 7 en 8 zullen de Ajax life skills en clinics gegeven 
worden op de Driemaster. Dit dagprogramma bestaat uit verschillende lessen die gegeven worden door Players United en 
ABNAMRO werknemers. Zij zullen lessen geven over bewegen, omgaan met geld, omgaan met sociale media en een gezonde 
levensstijl. Van half negen tot half drie zijn de kinderen bezig. 
We hebben er zin in en zien uit naar deze twee dagen met veel variatie. 
 

 
Banneboekloop 
 
Het sponsorgeld van de Banneboekloop is geteld.  We hebben met elkaar een mooi bedrag opgehaald van €1479,00.  
Dit bedrag zullen wij doneren aan de stichting lezen en schrijven van H.K.H. prinses Laurentien, zij zet zich in voor 
laaggeletterdheid. 
Wij willen graag Iedereen die heeft meegelopen en heeft gedoneerd ontzettend bedanken voor dit mooie bedrag. 
 

 
Nieuws vanuit de MR 
 

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


   
 

   
 

Opnieuw was de MR bij elkaar op maandagavond 5 november. Deze avond namen we afscheid van onze voorzitter Jessica 
Hogervorst. Ongeveer 10 jaar heeft ze als ouder, deel uitgemaakt van de MR, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Ook 
vanaf deze plek willen we Jessica hartelijk bedanken voor haar inzet in het belang van de school. We zullen je missen! Gonda 
Hanskamp zal haar taken als voorzitter over gaan nemen. En gelukkig konden we deze avond ook ons nieuwe lid verwelkomen: 
Chantal Veen, moeder van JJ, uit groep 7a wil de nieuwe plek innemen. Welkom Chantal! De leerkrachten Lineke en Marjon 
zullen zich samen gaan bezighouden met het secretariaat van de MR. Verder hebben we de eerste bespreking gehad over de 
begroting, het medezeggenschapsstatuut en het taalbeleidsplan. 
De eerstvolgende MR vergadering zal zijn in januari. Het openbare gedeelte van de vergadering is voor iedereen toegankelijk. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn, meldt u zich dan aan bij juf Lineke of juf Marjon. 
 

 
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) 
 

 

 


