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

 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
De herfstvakantie breekt al weer bijna aan. Wat zijn de eerste weken 

voorbij gevlogen!  

De groepen zijn gesetteld, de kinderen hebben hun plekje in een soms 

nieuwe groep gevonden en er wordt overal heerlijk samengewerkt.  

Namens de ouderraad: de eerste schoolreizen zitten erop!  
Deze week zijn alle kinderen eindelijk weer op schoolreis geweest. Wij 
zijn erg blij dat we deze schoolreizen hebben kunnen ‘inhalen’ en kijken 
dan ook tevreden terug.  
De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben genoten van de speeltuin WSV 
Stadspolders in Dordrecht en de kinderen van groep 4 t/m 8 zijn 
helemaal ‘opgekikkerd’ in attractiepark Duinrell!  
Wat een energie kwam er vrij, en wát een enthousiasme. De kinderen 
hebben enorm genoten en ook voor de leerkrachten, stagiaires en 
begeleidende ouders was het een feestje om naar alle glunderende 
gezichten te kijken. De foto’s en filmpjes op Social Schools zeggen 

genoeg.        

Een schoolreis aan het begin van het schooljaar levert een positieve  
bijdrage aan de groepsvorming. Maar wij hopen aan het einde van het  
schooljaar nóg een schoolreis te kunnen organiseren voor uw kind.  
We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze  
Schoolreizen ontzettend bedanken! 

 

Voor in de agenda 
 

Woensdag 13 oktober: 
08:45-12.00 Open Huis 
12.00-13.00 Kijkmiddag 

 
18 t/m 22 oktober: 

Herfstvakantie! 
 

Maandag 25 oktober: 
Start Bag2School 

 
Dinsdag 26 oktober: 

Hoofdluiscontrole 
 

Woensdag 27 oktober: 
gr. 7/8 doe-ochtend op VO 

 
Vrijdag 5 november: 

Start ‘week van de mediawijsheid’ 
 
 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&view=att&th=12b16dea39154303&attid=0.1&disp=inline&zw
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Kinderboekenweek 2021 
 
Wist u dat woensdag de Kinderboekenweek weer van start is gegaan?! Dit jaar met het thema: 
‘Worden wat je wil’. We hebben prachtige boeken voor onze groepen gekregen om mee aan de 
slag te gaan. 
Natuurlijk gaan we extra aandacht schenken aan dit thema. Zo lezen de grote kinderen voor bij 
de kleine kinderen en besteden wij in deze dagen extra veel aandacht aan waar het eigenlijk 
allemaal om draait: Leesplezier! Er komen ouders voorlezen in de groepen, maar ook ouders en 
instanties komen vertellen over hun beroep. We houden een voorleeswedstrijd en we hebben met 
de kijkmiddag een prachtige boekenruilbeurs.  
Wat een mooie boeken hebben we trouwens al mogen ontvangen! Bedankt daarvoor.  
                                                Boeken blijven altijd welkom! 

 

Batterijen inleveren 

Binnenkort krijgen wij op school een 
inleverpunt voor batterijen van Stibat 

(stichting batterijen).  
Met elke ingeleverde batterij zorgen we voor 

een beter milieu én spaart de school een 
mooi geldbedrag bij elkaar.  
Spaar jij vast met ons mee!? 

Bag 2 School 
Ook staat er na de herfstvakantie weer een 

Bag2School actie gepland! 
Tijdens deze actie verzamelen de kinderen 

oude kleding, riemen, tassen, jassen, schoenen, 
lakens, gordijnen, etc. Ook hiermee sparen de 

kinderen een mooi geldbedrag.  
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Voortgangsgesprekken 
 

Het online inschrijven voor de 
startgesprekken via SocialSchools is ons goed 

bevallen. Ook hebben wij veel positieve 
berichten van ouders mogen ontvangen.  

In week 47 staan de voortgangsgesprekken 
op de agenda.  

 
Dinsdag 2 november openen we de online 

inschrijving om 12.00 uur voor gezinnen met 
2 of meer kinderen bij ons op school. 

Woensdag 3 november om 12.00 uur staat 
de planning voor iedereen open.  

 

 

Open Huis  

woensdag 13 oktober 
08.45 – 12.00 uur 

 
Wij hebben op beide locaties 
weer bijna Open Huis en laten 

graag vol trots onze school 
zien! 

 
Kent u iemand die graag een 

keer bij ons komt kijken?! 
Ze kunnen vrijblijvend onze 
school bezoeken op beide 

locaties en krijgen de 
gelegenheid om vragen te 

stellen en de sfeer te proeven 
in onze school.  

 

 

Kijkmiddag  
12.00-13.00 uur 

 
Eerder informeerde wij u al dat woensdag 13 
oktober de kijkmiddag gepland staat. U bent 

welkom om onder leiding van uw 
zoon/dochter een kijkje te komen nemen in de 

klas. 
We starten al een stukje onder schooltijd dus u 
kunt vanaf 12.00 uur fijn de klas in wandelen. 

Komt u wat later? Geen probleem. De 
kinderen blijven tot kwart over 12 in de klas. 

De kinderen uit de lage groepen mogen 
speciaal voor vandaag daar opgehaald worden. 

Wij hopen u allen te zien!     
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Onze leerkracht hvo (humanistische vormingsonderwijs) 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Ik ben Chris de Graaf en ik verzorg de HVO-lessen op de Driemaster aan de groepen 5 t/m 8. 
Ik woon in Hardinxveld en ons gezin bestaat uit 5 kinderen. 
Ik geef al 8 jaar HVO-lessen op verschillende basisscholen en doe dat met veel plezier. 
De kern ligt bij het uitdagen tot diep nadenken. Kinderen leren zichzelf daardoor beter kennen,  
zich te verplaatsen in een ander en keuzes te maken.  
Dit doen we door middel van: gesprekken voeren, spellen, filmpjes kijken en werkbladen. 
Tot slot, als u vragen heeft kunt u mij bereiken via de groepsleerkracht. 
 

          
 
                                                   
 

 Onze leerkracht PVO (protestants vormingsonderwijs) 

 
Hallo allemaal! Mijn naam is Jacoline Geldof en ik verzorg met veel plezier de GVO-lessen op 

school.  

Ik woon met mijn man en vier kinderen in Groot-Ammers. Ik hou van wandelen door de 

polder en creatief bezig zijn. Van klussen en knutselen tot het schrijven van lessen: het zelf 

maken van dingen vind ik heerlijk.  Mijn andere passie is het onderwijs. Ik heb 7 jaar als 

leerkracht in het regulier basisonderwijs gewerkt en 3 jaar in het speciaal onderwijs.  

Inmiddels ben ik bijna 4 jaar werkzaam als GVO-docent, nu op 3 basisscholen. Tijdens de 

lessen vertel ik bijna altijd een verhaal uit de bijbel en naar aanleiding daarvan ontdekken 

we samen wat we belangrijk vinden. Het luisteren naar elkaar en het delen van hun gedachten helpt leerlingen om hun 

eigen kijk op het leven te ontwikkelen en ook te begrijpen waarom een klasgenootje soms anders denkt. Om aan te 

sluiten bij de verschillen tussen leerlingen gebruik ik diverse werkvormen en dat maakt de lessen niet alleen leerzaam, 

maar ook leuk! 

Heeft u nog vragen? Spreek mij dan gerust eens aan!  

U kunt mij ook een email sturen: geldof@solcon.nl, of kijk voor meer informatie op www.pcgvo.nl. 

 

 

mailto:geldof@solcon.nl
http://www.pcgvo.nl/
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