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Beste ouders,  
Januari is al weer bijna voorbij, de dagen worden weer wat langer. Dat vinden veel mensen fijn, en dat merken we vaak ook op 
school. Wakker worden wordt gelukkig weer wat makkelijker en we vangen weer wat vaker een zonnestraal op. Wie weet gaat 
februari ons nog meer sneeuw en ijs opleveren.  
 

 
Kalender 
Heel januari  
Donderdag 14 februari  
16 februari – 3 maart 
Maandag 4 maart 
Dinsdag 5 maart 
11-15 maart 
 

 
 

Afname periode Citotoetsen en AVI 
Ouder-Kindsportdag 
Voorjaarsvakantie  
Kanjerstudiedag (kinderen vrij) 
Rapporten en 10-minutenbriefjes mee  
Week 10-minutengesprekken 

 
Toetsen en rapporten 
In de vorige Boegspriet vertelden we u dat januari deels in het teken staat van toetsen. Onze fijne 
oud-collega Kees was weer een week lang aanwezig om zoveel mogelijk kinderen op AVI te 
toetsen. AVI geeft aan op welk niveau uw kind teksten leest. We zijn heel erg blij met deze 
jaarlijkse hulp van meester Kees, want daardoor kan AVI buiten de klas één op één afgenomen 
worden. Ook de Citotoetsen zijn nu bijna allemaal afgenomen. Voor de leerkrachten begint nu de 
tijd van het analyseren van de toetsgegevens en af en toe wordt er ook al aan de rapporten 
gewerkt. In de tweede week van de voorjaarsvakantie zijn de leerkrachten op school om de 
analyses en rapporten helemaal in orde te maken. U krijgt na de vakantie het rapport mee en een 
briefje met een uitnodiging voor een gesprek in de week van 11 tot en met 15 maart.  
 

 
Ouder-kindsportdag 
Donderdag 14 februari is de ouder-kindsportdag (hoewel dit eigenlijk op een avond is). Dit is 
één van onze favoriete activiteiten. Tijdens deze avond komen kinderen met hun ouders op 
school om samen te sporten. Dit is altijd erg gezellig. Zowel ouders als leerlingen worden 
soms fanatiek en er zijn altijd een aantal ‘gekke spellen’ waar je helemaal vrolijk van wordt. 
Omdat het vanwege de aantallen niet met alle groepen tegelijk kan, start de onderbouw en 
sporten later op de avond de leerlingen en ouders van de bovenbouw.  
De exacte tijden en groepenverdeling krijgt u nog van het sportspant te horen. Ook vragen zij 
dan van u of u zich weer op wilt geven zodat ze tijdens de voorbereiding rekening kunnen houden met de aantallen. We hopen 
natuurlijk op een grote opkomst en een heel gezellige avond!  
 



   
 

 
Voorjaarsvakantie en studiedag 
In de vorige Boegspriet stond de voorjaarsvakantie verkeerd vermeld. Het was zo’n duidelijke fout dat 
het u waarschijnlijk wel opgevallen was dat dat niet kon kloppen. Toch stuurden we er voor de zekerheid 
maar een mailtje achteraan. Heeft u ook gezien dat de leerlingen de maandag na de voorjaarsvakantie 
ook nog vrij zijn? Dit stond al op kalender maar voor de zekerheid noemen we het nog een keer. We 
vertellen u hieronder waar onze studiedag over gaat.  
 

 
Kanjerstudiedag 
Maandag 4 maart hebben we onze laatste officiële Kanjerstudiedag. Om als school het officiële predicaat ‘Kanjerschool’ te 
mogen dragen is er een vijfjarig traject uitgezet door de Stichting Kanjertraining. In het eerste jaar (bij ons was dat 2014/2015) 
volgt het hele team drie studiedagen. Daarna gingen we met elkaar hard aan de slag om de lessen te geven en de 
Kanjertraining te implementeren in ons onderwijs. De bedoeling is dat het dan echt gaat leven in de school. Het hele tweede 
jaar wordt daar voor gebruikt. Het derde jaar is er opnieuw een teamstudiedag, waar nieuwe dingen geleerd worden en 
vragen gesteld kunnen worden. Het vijfde jaar, dat is het jaar waar wij nu in zitten, is 
er een laatste teamstudiedag. Deze hebben wij dus 4 maart. Hiermee sluiten we de 
periode van basistrainingen af. De leerkrachten zijn al goed in staat Kanjerlessen te 
geven. In de afgelopen jaren hebben we wekelijks Kanjerlessen gegeven in theorie en 
praktijk. We hebben als team vaak samen over de Kanjertraining gesproken en allerlei 
afspraken gemaakt. We leren veel van en met elkaar. We zijn de sociale 
vaardigheidslijsten gaan gebruiken om meer te weten te komen over hoe kinderen 
zich voelen op school. Ook hebben we uitgeprobeerd hoe het is om lessen met 
ouders te geven. Al met al een intensieve periode die we nu afsluiten met de laatste 
trainingsdag. Dit betekent natuurlijk niet dat we nu klaar zijn. We zullen met elkaar de Kanjertraining blijven borgen. Dit doen 
we door de lessen te blijven geven, de gemaakte afspraken te hanteren en als Kanjers met elkaar om te gaan op school. Ook 
zullen we vast nog vaker trainers van de Kanjertraining bij ons op school uit nodigen om ons te blijven ondersteunen en 
uitdagen. Want voor elke methode voor sociale vaardigheden geldt dat het alleen werkt als het door iedereen gedragen en 
uitgevoerd wordt.  
 

 
Afscheid juf Marein 
In de vorige Boegspriet vertelden we dat juf Marein ging verhuizen. Vandaag hebben de leerlingen en collega’s dan echt 
afscheid van haar genomen. De kinderen van de onderbouw hadden allemaal iets voorbereid en hebben opgetreden in een 
eindkring speciaal voor juf Marein. Met de collega’s zullen we vanmiddag nog afscheid nemen. Juf Marein kwam ooit bij ons 
op school als invaller in groep 4, en werd uiteindelijk één van de vaste collega’s in de onderbouw. Daar genoten zowel zij als de 
kinderen erg van. We zullen haar dan ook ontzettend gaan missen. Veel sneller dan juf Marein zelf had verwacht vonden zij en 
haar vriend een huis aan de andere kant van het land. Heen en weer rijden was daardoor geen optie en zodoende vertrekt zij 
halverwege het schooljaar. Gelukkig hebben we ook al een opvolger kunnen vinden: juf Melanie. De kinderen kennen haar al 
van de VVE of BSO en omdat ze de afgelopen tijd ook al veel in de klas is geweest. Juf Fenke blijft op maandag, dinsdag en 
woensdag in groep 1/2C. We wensen juf Marein veel plezier bij haar nieuwe baan en juf Melanie bij ons op school! 
 

 
Parkeren 
Voor de school hebben we het geluk dat er heel veel parkeerplaatsen zijn. Helaas zijn er de afgelopen tijd vaak plekken 
afgesloten voor onderhoud. Normaal gesproken is het al druk met parkeren, nu dus helemaal. Er zijn buurtbewoners die 
aangeven dat ze ’s morgens of ‘s middags niet weg kunnen omdat er auto’s voor die van hen geparkeerd staan. Dit is erg 
vervelend voor hen, en het is ook niet goed voor de naam van onze school. Bij deze dus opnieuw een nadrukkelijke oproep om 
uw auto alleen in de vakken te parkeren wanneer u uw kind naar binnen brengt. Gelukkig zijn er al veel kinderen die lopend of 
fietsend naar school komen, dit kunnen we ook zeker aanraden om het parkeerprobleem te verkleinen!  
 



   
 

 
Bedankt! 
Veel ouders, maar ook grootouders en andere bekenden hebben punten voor ons gespaard bij de Jumbo tijdens de actie 
‘Sparen voor je school’. Dat heeft voor de Driemaster het mooie bedrag van €641,61 opgeleverd. We zaten daarbij bij de 

‘beste scholen’. Dit geld mochten we besteden in een speciaal daarvoor bedoelde webshop. We 
hebben gekozen voor buitenspeelmaterialen. Dit zijn fietsen voor de onderbouw en ballen voor 
de groepen 3-8. De fietsen worden op het onderbouwplein veelvuldig gebruikt en af en toe gaat 
er dan ook wel eens een fiets kapot. Als meester Michel die niet meer kan maken moet de fiets 
helaas weg. Het is daarom ook fijn om af en toe nieuwe te kunnen kopen, wat we nu van dit geld 
konden doen. Het zijn dure fietsen dus dat is een fijne investering. Op het plein voor de midden- 
en bovenbouw worden elke pauze verschillende balspellen gespeeld. Denk hierbij aan voetbal, 
penaltyschieten, kingen en de ballenclown. Deze ballen raken helaas soms kwijt of gaan kapot. 
Dan kunnen niet alle groepen ‘hun’ spel spelen. Ook fijn dus om daar wat nieuwe ballen voor op 
voorraad te hebben. Iedereen die mee spaarde: bedankt! 

 

 
Aanschaf Engelse boeken dankzij ouderbijdrage 
Jaarlijks betaalt u een bijdrage voor het onderwijs van uw kind. Dit is de ouderbijdrage 
waarvoor u van ons een acceptgiro en een brief krijgt. In die brief leest u over een aantal vaste 
zaken die daarvan betaald wordt. (Zoals aanschaf voor de bibliotheek, bekostiging van feesten, 
eindspel en sportactiviteiten.) Maar jaarlijks doen we ook andere (leuke) dingen van de 
ouderbijdrage. Dit is bijvoorbeeld wanneer er kosten gemaakt worden bij voorstellingen op 
school en uitstapjes. Dit jaar hebben we van de MR ook toestemming gekregen om een deel 
van de ouderbijdrage te besteden voor de aanschaf van Engelse boeken. Hier is door alle 
leerkrachten erg enthousiast op gereageerd. Nu we al een aantal jaar Engels geven merken we 
dat er behoefte is aan meer materiaal dan alleen de methode. Met name Engelse leesboeken 
zijn gewenst om in het Engels te kunnen voorlezen of kinderen zelf de mogelijkheid te geven 
een boek in het Engels te proberen. Momenteel zijn we aan het uitzoeken welke boeken leuk 
en geschikt zijn, binnenkort hopen we u een deel te kunnen laten zien van wat we aangeschaft 
hebben. We zijn dus erg blij met uw bijdrage, het wordt echt goed besteed!  
 

 
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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 
 

 



   
 

 

 
 

 

 

 

 



   
 

 

 


