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Nieuwsbrief van Basisschool De Driemaster - nummer 5 - vrijdag 2 november 2018 
 

 
Beste ouders,  
De eerste week na de herfstvakantie zit er weer op. We hopen dat u een fijne vakantie had. Afgelopen maandag waren de 
kinderen vrij omdat de leerkrachten een studiedag hadden van AMOS, ons bestuur. Dit was een bijzondere studiedag. In de 
ochtend konden alle personeelsleden op de Timotheusschool een tablet ophalen. Dit vervangt de computers in onze lokalen. 
Dat betekent natuurlijk wel een hoop nieuwe informatie en opnieuw uitvinden hoe alles werkt. Daar was de rest voor de 
maandag voor bestemd, maar ook in de loop van de week was het nog zoeken af en toe. Dus als u de leerkracht ziet worstelen 
met de computer of het digibord, dan weet u waar het van komt.  
 

 
Kalender 
5 – 16 november 
Dinsdag 6 november 
Dinsdag 6 november 
Woensdag 7 november 
Maandag 12 november 
Vrijdag 16 november 
26 – 30 november 

 
 
Kanjerlessen met ouders  
Groep 6b naar het Scheepvaartsmuseum 
Informatieavond VO (groep 8) 
Nationaal schoolontbijt 
Groep 8 naar de bibliotheek 
Briefjes 10 minutengesprekken mee 
Week 10 minutengesprekken 

 

 
Nationaal Schoolontbijt 
Woensdag 7 november doet onze school mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Die ochtend hoeven onze leerlingen dus niet te 
ontbijten, maar wordt het ontbijt verzorgd op school. Sommige leerkrachten zullen een oproep doen voor hulp in de klas, het 
is natuurlijk altijd fijn als er wat extra handen zijn deze ochtend.  
Het ontbijt bestaat zoveel mogelijk uit gezonde en voedzame producten, omdat we kinderen willen leren dat een gezond 
ontbijt een hele belangrijke start van je dag is. Ontbijten is natuurlijk elke dag heel belangrijk, om goed te kunnen functioneren 
op school. Met het nationaal schoolontbijt besteden we daar op een gezellige manier aandacht aan!  
Het ontbijt wordt verzorgd, de kinderen moeten bord, beker en bestek mee nemen. Het liefst in een plastic tas met naam 
erop, zodat het na het ontbijten snel opgeruimd kan worden. Denkt u er aan dit mee te geven? Dit mag ook een dag eerder.  
 

 
Informatieavond over het Voortgezet Onderwijs voor groep 8 
Op dinsdagavond 6 november om 19.00 uur  is er in de zitkuil een 
voorlichtingsbijeenkomst over het Voortgezet Onderwijs. Deze is bedoeld voor 
alle leerlingen van groep 8 en hun ouders. Tijdens deze bijeenkomst zal er eerst 
algemene informatie gegeven worden over de overgang van de basisschool naar 
het Voortgezet Onderwijs. Hiervoor zijn vertegenwoordigers van een aantal 
scholen in Noord aanwezig. Na deze informatie kunnen de leerlingen met hun 
ouders uit één gaan om meer informatie te krijgen over de vorm van onderwijs 
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die aansluit bij het advies van de leerkracht. We hopen alle leerlingen met minimaal één ouder te mogen verwelkomen.  De 
deur is om 18.50 uur open.  
 

 
Cultuur op de basisschool 
Naast de basisvakken zijn er op school ook andere onderwerpen en vaardigheden die we heel belangrijk vinden. De meeste 
daarvan zijn ook wettelijk verplicht. U kunt dan denken aan lessen over burgerschap en sociale vaardigheden met de 
Kanjertraining en bijvoorbeeld ook het vak godsdienst. Ook is het wettelijk verplicht én heel erg leuk om op school aandacht te 
besteden aan cultuur. Wij doen dit al jaren door bijvoorbeeld onze eindkringen, muzieklessen en beeldende vorming. Voor 
muziek hebben wij momenteel vakdocenten van de muziekschool. Ook voor beeldende vorming hebben wij een vakdocent, 
die alle klassen lesgeeft in het daarvoor ingerichte bevolokaal. Dit heeft u misschien ook al van uw kind gehoord.  
Wat u waarschijnlijk nog niet wist is dat elke school sinds een aantal jaar ook een cultuurcoördinator heeft. Bij ons op school is 
dat juf Marjon. Zij coördineert ook de Naschoolse Activiteiten van Wijsneus. Daarnaast is zij als cultuurcoördinator bezig met 
een plan voor cultuureducatie op onze school. Daarin wordt onder andere opgenomen welke musea wij als school bezoeken. 
Marjon streeft ernaar voor alle groepen jaarlijks minimaal één keer een museumbezoek te plannen. De afgelopen jaren stond 
dit nog in de kinderschoenen maar dit jaar gaan we ervoor dat dit ook echt gaat lukken! Zo is er al een groep 6 afgelopen 
woensdag naar het Scheepvaartsmuseum gegaan, en komende week gaat ook de andere groep. Het komende jaar hopen we 
zo alle kinderen kennis te laten maken met cultuur buiten de school. U hoort hier dus nog meer van! 
 

 
Welkom bij onze Kanjerlessen 
In november willen we alle ouders uitnodigingen bij een Kanjerles. U ontving hiervoor afgelopen dinsdag een brief.  Het zou 
natuurlijk heel erg leuk zijn als u bij deze les kunt komen kijken. Broertjes en zusjes kunnen helaas niet mee. 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 
Donderdag is groep 6 begonnen met de eerste les die hoort bij het Amsterdam. Juf op Straat, Jorie Wieriks, voert dit op onze 
school uit. Ook de komende twee 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: nieuwe datum schoolfotograaf 
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.  
 

 
GMR AMOS 
Iedere school heeft een MR waarin ouders en leerkrachten plaatsnemen. Ons bestuur, AMOS, heeft ook een 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR waar bestuurszaken worden besproken. Ook hier hebben ouders en 
leerkrachten zitting. Op dit moment zijn er vacatures vrijgekomen voor de Oudergeleding van de GMR van AMOS. U krijgt 
daarom van ons vandaag een brief waarin uitgelegd wordt wat de GMR is en hoe u aanspraak kunt maken op één van deze 
plekken. Er wordt dan gevraagd om voor 20 november te reageren. Al eerder hadden er ouders van onze school zitting in de 
GMR. Dat is ook heel fijn voor de school want zo worden wij ook vanaf de zijde van de GMR op de hoogte gehouden. Wilt u 
van deze ouders weten wat het precies inhoudt, spreek dan iemand van de directie aan en dan brengen wij u met één van hen 
in contact.  
 

 
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.  
 

 
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) 
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