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Beste ouders,  
Deze week stond in het teken van de 10 minutengesprekken. De meeste gesprekken zijn gevoerd, een aantal afspraken komt 
nog. We hopen dat u een goed gesprek had. Samenwerking tussen ouders en leerkrachten vinden we van groot belang. 
Daarom ook het startgesprek aan het begin van het jaar en nu een voortgangsgesprek.  
 

 
Kalender 
Woensdag 5 december  
10 en 11 december 
Dinsdag 18 december 
Donderdag 20 december 
Vrijdag 21 december 
Vrijdag 21 december  
Maandag 7 januari  

 
 
Sinterklaas op school 
Ajax Clinics groep 5-8 
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 

 

 
Hulp gevraagd! 
Sinterklaas is alweer een tijdje in Nederland en we denken al weer voorzichtig aan kerst. Zoals ieder jaar willen we de school 
graag in kerstsfeer brengen. We willen dit graag donderdag 6 december om 8.30 uur doen. Deze versiering moet natuurlijk ook 
weer opgeruimd worden, dit doen we vrijdagochtend 21 december vanaf 8.30 uur. We pakken dan tevens de kerstpakketten 
voor de voedselbank in. Als u kunt helpen kunt u zich opgeven bij iemand van de directie. We kunnen veel hulp gebruiken! 
 
Ook krijgen wij in de kerstvakanties nieuwe meubels. Dit betekent dat het oude meubilair uit de school moet om plaats te 
maken voor het nieuwe meubilair. Vrijdagochtend 21 december wordt het meubilair opgehaald, alle tafels en stoelen krijgen 
een tweede leven op scholen in Hongarije. 
Kunt u ons deze ochtend helpen dan horen we het graag ook hiervoor kunt u zich opgeven bij iemand van de directie.  
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp! 
 

 
Sinterklaas 
Op 5 december hoopt Sinterklaas weer een bezoek te brengen aan onze school. De kinderen van de 
groepen 6-8 hebben lootjes getrokken en zijn thuis druk bezig met hun surprise.  Natuurlijk hebben alle 
kinderen nog wel wat hulp van hun ouders nodig bij het maken van een mooie surprise en een bijpassend 
gedicht. Woensdagochtend verwachten we de Sint op ons schoolplein. De peuters en de leerlingen van 
groep 1 t/m 5 zullen hem daar verwelkomen. We hebben gemerkt dat dit voor de groepen 6 t/m 8 toch 

minder interessant is en daarbij hebben zij alle tijd hard nodig voor het uitpakken van de surprises. Er wordt aangegeven waar 
de kinderen van de groepen 1 t/m 5 kunnen staan op het plein en natuurlijk zijn ouders ook welkom. We willen volwassenen 
natuurlijk wel vragen om vooral achter de kinderen te blijven. De kinderen zijn op 5 december gewoon om 12.15 uur uit.  
 



   
 

 
Ouderbijdrage 
Vorige week zijn de herinneringsbrieven voor de ouderbijdrage uitgedeeld. Dit waren dit keer veel brieven, we weten dat dit 
een vrijwillige bijdrage is, maar we hopen toch dat u hem gaat betalen. 
Vorig jaar hebben wij als school en MR u uitgebreid uitgelegd wat we met de ouderbijdrage doen. Dit heeft als resultaat gehad 
dat meer mensen betaald hebben dan het jaar ervoor. Daardoor hebben we dit jaar o.a. het budget voor de 
Sinterklaascadeaus verhoogd en we hebben extra Engelse boeken aangeschaft. Dit is voor ons als school heel fijn, omdat we 
nu naast gewone boeken voor de bibliotheek ook Engelse boeken kunnen aanschaffen. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 
 

 
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 of gedoneerd ontzettend bedanken voor dit mooie bedrag. 
 

  
Basketbal voor groep 8 
Twee weken geleden hebben Zakaria, Susanna, Dara, Eveil, Daan, Aymen, 
Melvinio en Miran onder leiding van de vader van Daan meegedaan aan de 
scholenbasketbalcompetitie van Noord. In sporthal de Weeren moest het team 
het opnemen tegen het Twiske (6-5 verlies), het Boven ’t ij (0-0), de Vier 
Windstreken (4-0 verlies) en de Noordrijk (9-0 winst). Met deze uitslagen is het 
team derde van de poule geworden en dat betekende net geen finaleplaats. 
Toch een mooie sportieve middag met gemotiveerde kinderen die ervoor 
gingen. Goed gedaan! In januari is de volgende scholencompetitie: het voetbal. 
 
 

 
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. 
 

 
Kerstvieringen 
Het is alweer bijna december en dus gaan we ons na Sinterklaas ook weer richten op kerst. En staat weer van alles op de 
planning en het beloofd een gezellige tijd te worden. Voor de groepen 5 t/m 8 wordt een Kerstescaperoom georganiseerd 
door pabostudenten van de CHE in Ede. Deze vinden plaats onder schooltijd op maandag 17 en dinsdag 18 december. We zijn 
heel benieuwd naar de uitvoering hiervan.  
 
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 te eten. De leerkracht bespreekt met de kinderen wie wat mee neemt. Ook moeten de kinderen bord, beker 
en bestek meenemen in een plastic tas. We hebben een viering en een gezellige maaltijd met elkaar. Dankzij de muziekschool 
hebben we dit jaar echte pianisten om de liedjes te begeleiden. Daar zijn we heel blij mee! Om 19.00 uur is het afgelopen.  
 
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. 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.  



   
 

 

 
Nieuwe meubels 
Zoals u bovenin deze Boegspriet al kon lezen krijgen we in de kerstvakantie nieuw meubilair. Dit betekent dat er voor de 
leerlingen nieuwe tafels en stoelen komen. In elke tafel zit een vast vak en een laatje. Doordat er nu twee opbergplekken in de 
tafels zitten kunnen er meer lesboeken door de kinderen zelf bewaard worden en hoeft er minder gelopen te worden naar de 
kasten. We hebben gekozen voor gelijkehoogtemeubilair. De tafels van groep 3/4  zijn allemaal op de zelfde hoogte. De tafels 
van de groepen 5 tot en met 8 zijn iets hoger, en ook allemaal op gelijke hoogte. Het fijne hier aan is dat kinderen makkelijker 
kunnen wisselen van plek en ook dat het samenwerken makkelijker gaat omdat er geen verschil meer is in hoogte. Om elke 
tafel geschikt te laten zijn voor elke leerling staan er stoelen bij waarvan het voetensteuntje verstelbaar is. Het maakt dus niet 
uit of je lang bent of iets korter, iedereen kan aan deze tafels zitten. Verder krijgen de leerkrachten een nieuw bureau, dat 
mooi aansluit bij de tafels, een nieuwe bureaustoel en een instructiekruk. Die kruk is goed voor de werkhouding omdat de 
leerkracht daarmee makkelijk naast een leerling kan gaan zitten om extra instructie te geven. We kijken ontzettend uit naar 
deze nieuwe meubels en hopen dat de leerlingen er net zo enthousiast over worden als wij.  
Het meubilair wordt door de fabrikant in de school gezet. Helpt u ons vrijdagochtend 21 december met het weghalen van de 
meubels? Daar zijn we heel blij mee! Graag doorgeven bij de directie of administratie.  
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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) 
 

 

 


