
   
 

  

 
 

 

de Boegspriet 
 

 

Nieuwsbrief van Basisschool De Driemaster - nummer 8 - vrijdag 14 december 2018 
 

 
Beste ouders,  
De laatste schoolweek van 2018 staat voor de deur. Een gezellige week met meerdere vieringen. We hebben er zin in. In deze 
Boegspriet leest u er alles over. Dan staan er twee weken vakantie voor de deur. In die vakantie zal ons meubilair vervangen 
worden. We kijken daar erg naar uit! Leerlingen krijgen nieuwe tafels en stoelen, leerkrachten krijgen een nieuw bureau, 
bureaustoel en instructiekruk. Na de vakantie zult u zien hoe mooi het is geworden.  
 

 
Kalender 
Maandag 17 december 
Dinsdag 18 december  
Dinsdag 18 december 
Donderdag 20 december 
Vrijdag 21 december 
Vrijdag 21 december  
Maandag 7 januari  
Maandag 14 januari 
 

 
 
Kerstescaperoom groep 5/6 
Kerstescaperoom groep 7/8 
Kerstviering groep 3-8 vanaf 17.30 uur 
Kerstviering groep 1/2 vanaf 19.00 uur 
Ophalen meubilair 
Start Kerstvakantie, vanaf 12.00 uur 
Eerste schooldag 2019 
Schoonmaakmiddag 

 

 
Middag vrij 
Op vrijdag 21 december zijn alle leerlingen de middag vrij. Dit betekent dat de school dan om 12.00 uur uit gaat. We wensen 
iedereen natuurlijk een hele fijne Kerstvakantie en hopen iedereen in het nieuwe jaar gezond weer terug te zien! 
 

 
Hulp gevraagd! 
Komt u ons helpen met het opruimen van de Kerstversiering op vrijdagochtend 21 
december vanaf 8.30 uur? We pakken dan tevens de kerstpakketten voor de voedselbank 
in.  
Vanaf 10 uur kunnen we hulp gebruiken bij het naar buiten brengen van het meubilair. We 
hebben helaas voor deze activiteiten nog weinig aanmeldingen ontvangen. Als u kunt 
helpen kunt u zich opgeven bij iemand van de directie. We kunnen veel hulp gebruiken! 
 

 
Actie voor de Voedselbank 
Al eerder ontving u van ons een brief met uitleg over de actie voor de Voedselbank. De Driemaster doet al heel wat jaren op rij 
graag mee aan de actie van de Voedselbank om gezinnen die weinig hebben van iets extra’s te kunnen voorzien rond de 
feestdagen. Doordat veel leerlingen (groot)ouders en leerkrachten van de Driemaster hier een bijdrage aan leveren is de tafel 
al weer goed gevuld. Nog niets ingeleverd? Er mag nog meer bij! Er staat een heel aantal kratten van de voedselbank onder de 
tafel en die hopen we uiteindelijk allemaal goed gevuld mee terug te kunnen geven. Inleveren kan nog tot en met vrijdag 21 
december om 8.30 uur. Daarna gaan we de spullen inpakken en worden ze opgehaald.  
 



   
 

 
Geschrokken  
Hiervoor las u over de prachtige actie voor de Voedselbank waar door heel veel mensen een bijdrage aan wordt gegeven. 
Helaas hoorden we dat er afgelopen week kinderen waren die snoep van de tafel pakten om zelf mee te nemen. We zijn hier 
erg van geschrokken. We kunnen moeilijk achterhalen wie het waren maar we zullen er in de klas zeker aandacht aan 
besteden. Er is in alle klassen al uitgelegd voor wie we inzamelen, maar dit vraagt blijkbaar nog iets meer aandacht. Misschien 
hebt u er thuis ook iets van gemerkt.  Kwam uw kind zomaar met snoep uit school? Dan is het waarschijnlijk tijd voor een goed 
gesprek! We hopen dan ook echt dat dit nooit meer voor zal komen. 
 

 
Kerstviering middenbouw en bovenbouw 
De groepen 3 t/m 8 hebben een Kerstviering op dinsdag 18 december. De kinderen worden om 17.15 uur op school verwacht 
met iets lekkers. De leerkracht spreekt vooraf met de kinderen wie wat mee neemt. Ook moeten de kinderen bord, beker en 
bestek meenemen in een plastic tas. Natuurlijk trekken we allemaal onze mooiste kleren aan. Het belooft een gezellige avond 
te worden. We hebben een viering en daarna een maaltijd met elkaar. Dankzij de muziekschool hebben we dit jaar echte 
pianisten om de liedjes te begeleiden. Dat zingt veel fijner, dus daar zijn we heel blij mee! Om 19.00 uur is het afgelopen en 
mogen de kinderen bij de klas weer opgehaald worden.    
 

 
Kerstviering onderbouw 
Op donderdag 20 december hebben de kleuters hun Kerstviering in de gymzaal. Alle ouders zijn hierbij van harte welkom. De 
viering begint om 19.00, inloop vanaf 18.45 uur. Dit is altijd heel gezellig. Meestal duurt dit programma een uurtje waarna de 
kinderen nog even met hun leerkracht mee naar de klas gaan. De ouders kunnen hun kinderen daar ongeveer een kwartier 
later ophalen.  
 

 
Foute Kersttruiendag 
Al een aantal jaar spreken de leerkrachten van de Driemaster een dag in de week voor Kerst met elkaar af om een foute 
Kersttrui te dragen. Als ze die hebben natuurlijk. Dit jaar gebeurt dit op dinsdag 18 december. Er zijn vast kinderen (en 
ouders?) die het leuk vinden om ook mee te doen! Dus trek dinsdag overdag je mooie, gekke, foute of grappige Kersttrui aan 
naar school! ’s Avonds zien we je natuurlijk in je allermooiste outfit, al kan dat ook best een Kersttrui zijn!  
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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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 



   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


