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‘Leren zit in ons DNA: Duurzaam, Natuurlijk en Actief onderwijs!’ 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
In de afgelopen weken hebben we veel gezellige activiteiten gedaan, waarbij de kinderen ondanks alle 
maatregelen een heerlijk sinterklaasfeest hebben gevierd. Mede dankzij de inzet van de ouderraad is dit 
mogelijk gemaakt. Verderop in dit Scheepsjournaal een terugblik op het Sintfeest. Daarnaast heeft de 
ouderraad ook de school weer omgetoverd in een prachtig kerstdecor! Benieuwd hoe dit eruit ziet? Kijk 
dan eens op onze Facebook- of Instagrampagina ‘obs De Driemaster-Westwijk’! 
 
Verder in dit Scheepsjournaal een oproep tot deelname aan de ouderenquête voor uw mening over de 
schooltijden en verdere informatie over de Driemaster Academie.  
 
In deze laatste schoolweek staan er nog hele gezellige activiteiten gepland voor de kinderen. Ook maken 
de juffen van de kleuters het tweede kleuterlokaal helemaal in orde voor groep 1. Juf Anna start na de 
kerstvakantie (met juf Verena) met groep 1 en juf Doortje (terug van zwangerschapsverlof) komt dan 
weer in groep 5/6. Fijn voor de kinderen om met een vijfde groep te gaan draaien en ook heel fijn dat juf 
Doortje dan weer deel uitmaakt van het team! 
 
 
Agenda 

  

Dinsdag 15 december Kerststukjes maken (graag dag ervoor potje, oase en versiersels 
mee in een plastic tasje met naam erop) 

Woensdag 16 december  Kerstbal!  
Groep 1 t/m 4 van 15:45 tot 17:15 (inloop vanaf 15:30)   
Groep 5 t/m 8 van 19:00 tot 20:30 (inloop vanaf 18:45) 

Vrijdag 18 december Start kerstvakantie om 11:45 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Maandag 4 januari 2021 1e schooldag van 2021 

 
 
 
Schooltijden na de kerstvakantie 
Voor de zomervakantie heeft u bericht ontvangen dat het continurooster, vanwege de 
coronamaatregelen, tot aan de kerstvakantie voortgezet zou worden. 
Tot op heden is het beleid vanuit de overheid nog steeds onveranderd voor de scholen. Dit zorgt ervoor 
dat het continurooster na de kerstvakantie wordt verlengd tot aan de voorjaarsvakantie en mogelijk 
zelfs tot aan de zomervakantie. Natuurlijk blijven we u hierover tijdig informeren. 
 
 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&view=att&th=12b16dea39154303&attid=0.1&disp=inline&zw
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Enquête schooltijden 
Om de wensen en ervaringen van u als ouders over de oude schooltijden en het continurooster te 
horen, willen wij u vragen onze enquête schooltijden in te vullen. 
Dit naar aanleiding van positieve berichten over het continurooster vanaf de coronaperiode. 
Denkt u met ons mee, want we horen uw tevredenheid hierin graag! 
  

Via onderstaande link kunt u de enquête invullen: 
KLIKHIERVOORDESCHOOLTIJDENENQUETE 
Bedankt alvast voor uw deelname! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driemaster Academie 
De Driemaster heeft subsidie aangevraagd voor de school om kinderen extra ondersteuning & 
onderwijstijd aan te kunnen bieden. Met de ouders van de kinderen die hiervoor in aanmerking komen, 
zijn de leerkrachten in gesprek gegaan. Wat fijn om te merken dat de kansen die de school ziet in de 
Driemaster Academie ook worden gezien en benoemd door de ouders. 
  
We kunnen u daarom ook laten weten dat de Driemaster Academie vanaf woensdag 6 januari van start 
zal gaan. In de periode van woensdag 6 januari tot en met woensdag 14 juli maken we voor de kinderen 
een mooi programma om het gemis van onderwijstijd door corona te kunnen compenseren. 
Voor de kinderen die hiervoor in aanmerking komen uit groep 3/4 betekent dit dat er op de woensdag 
en de vrijdag van 11.45 tot 12.15 in kleine groepjes gewerkt gaat worden op verschillende onderdelen 
van lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. 
Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 die hiervoor in aanmerking komen, betekent dit op de woensdagen 
van 12.15 tot 12.30 een kleine pauze (lunchpakketje mee) waarbij er van 12.30 tot 13.30 in kleine 
groepjes gewerkt gaat worden op verschillende onderdelen van lezen, spelling, rekenen en begrijpend 
lezen.   
De school moet zich voor deze subsidie verantwoorden en zal hiervoor een overeenkomst met u als 
ouders aangaan. Via de mail zult u hierover persoonlijk worden geïnformeerd als uw kind deelneemt aan 
de Driemaster Academie. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fBbAUbS8-0agiBjlac7ZLLTv_K_78DtOt1ynMTyR_mRUNDNTOVpaTVpNNTRSRlJYWDdWQTJKTkpLQy4u
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Terugblik Sinterklaasfeest 
 
Beste Ouders, 
 
Inmiddels is het Sinterklaasfeest gevierd op 
school. 
De onderbouw heeft vol spanning de 
Sinterklaas  
bingo gedaan, met een leuke jojo als prijs en 
natuurlijk wat lekkers.  
Vrijdagochtend was het dan zover. Wat was 
het spannend, zou het lukken om verbinding 
te maken met de Sint? Want de Sint werkt dit jaar 
thuis. Samen met de door de Sint gestuurde Pieten hebben de kinderen vol spanning naar het scherm 
gekeken en ja hoor! Daar was hij dan. Samen met een Piet heeft de Sint gezellig gekletst met groep 1 en 
2. Ze lieten hem al hun kunstjes en dansjes zien, hebben gezongen over een olifant met dikke billen en 
de Sint zelfs Engelse woorden geleerd. 
Daarna was het de beurt aan groep 3 en 4, wat wist de Sint veel van hun. Hij wist precies wie er op 
voetballen zat en wie op turnen. Ook werden er veters gestrikt, zelfs hebben ze de Piet leren strikken. Ze 
hadden ook een nieuw Sinterklaasliedje ingestudeerd, Sint vond het geweldig. 
Hij had voor iedereen een cadeautje meegegeven aan de Pieten, Sint hoopt dat de verrassing in de 
smaak is gevallen. 
De bovenbouw heeft als verrassing, een gezellig spelletje in hun schoen(la) gekregen met wat lekkers te 
snoepen erbij. Vrijdagochtend kregen ze van de Pieten nog een zakje kruidnoten om op te peuzelen 
tijdens hun surprise. 
Wij vonden het een geslaagd feest. Tot volgend jaar Sint en Pieten! 
  
Groeten de Ouderraad. 

           

   


