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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. Gisteren zijn de kleuters en groep 3 op schoolreis 

geweest en morgen gaat de rest van de school op pad! 

Wist u dat de kinderen uit groep 4/5 en 5/6 dit jaar voor het eerst 

in een combinatiegroep zitten en ze dit echt harstikke knap doen! 

Vorige week maakten we weer kennis met Corona in onze school. 

We hebben veel afstemming gezocht met de GGD en heel wat 

gepuzzeld om alle kinderen thuis of op school onderwijs te kunnen 

geven. Het is weer gelukt met behulp van onze vaste 

onderwijsassistenten, leerkrachten die extra willen bijspringen en 

inzet van de MT leden.  

Voor in de agenda: 
 
 
Donderdag 7 oktober: 
Schoolreis groep 4 t/m 8  
 
Dinsdag 12 oktober: 
Drempelonderzoek groep 8 
 
Woensdag 13 oktober:  
09.00-12.00 Open Huis 
12.00-13.00 Kijkmiddag 
 
18 t/m 22 oktober: 
Herfstvakantie!  
 
Maandag 25 oktober: 
Start Bag2School 
 
Dinsdag 26 oktober: 
Hoofdluiscontrole  
 

Kinderboekenweek 2021 
Wist u dat vandaag de Kinderboekenweek weer van start is gegaan?! Dit jaar met het thema: ‘Worden 
wat je wil’ Natuurlijk gaan wij hier op school weer heerlijk mee aan de slag. Zo openden wij juf Monique 
en juf Berber vandaag de Kinderboekenweek met een leuke act in de toneezaal. Deze ging over wat 
zij vroeger wilden worden. Daarnaast 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! 
Vandaag kregen alle kinderen tijdens de voorstelling een opdracht van juf Monique en juf Berber. Deze 
opdracht delen wij ook graag via dit Scheepsjournaal met u, zodat u uw kind(eren) een beetje op weg 
kunt helpen.  
Opdracht: Neem volgende week maandag 11 oktober iets van het werk van papa of mama mee.  
Denk bijvoorbeeld aan een moersleutel als papa loodgieter is, een kam als mama kapster is, 
een pen als papa op kantoor werkt, een schort als mama kok is, etc.  
Bedenk vooraf wat je over dit voorwerp aan je klasgenoten kunt vertellen.  
Zo maken je klasgenoten kennis met heel veel beroepen.  

 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&view=att&th=12b16dea39154303&attid=0.1&disp=inline&zw
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School op Seef   
  
Komt u ons verkeersteam versterken?   
  
Wij zijn op zoek naar hulp bij de verkeerslessen op 
woensdag en donderdag. Voor beide dagen gaat dit 
om vier ochtenden.  
De lessen gaan van start in het voorjaar. Samen met 
andere enthousiaste verkeersouders ondersteunt u 
de verkeerslessen bij ons op school.   
We werken met het programma van School op 
Seef: https://www.schoolopseef.nl/   
  
U kunt een bericht sturen 
naar: meike.schalk@stichtingovo.nl   

 

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. Gaat u in de vakantie uw kasten 
uitzoeken? Denk dan vooral aan ons! 

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. Deze plannen we op dinsdag 

23 november (middag + avond) en woensdag 
24 november (middag). 

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.  
De gesprekken met de ouders en kinderen 

van groep 8, waar de uitslag van het 
drempelonderzoek wordt besproken, vinden 
plaats op een ander moment. Hier wordt u 

door de leerkracht van groep 8 over 
geïnformeerd.  

 
 Kijkmiddag 12.00-13.00 uur 

Eerder informeerden 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 om 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 daar 

opgehaald worden. Neemt u een kijkje in meerdere groepen? Loop dan alstublieft buitenom via de pleinen naar 
de juiste vleugel. Wij hopen u allen te zien!     

 

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?! 

 

https://www.schoolopseef.nl/
mailto:meike.schalk@stichtingovo.nl
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Leerkracht: Islamitisch Vormingsonderwijs 
Beste ouders en verzorgers, 
Ik zou mezelf graag willen voorstellen: Mijn naam is Ayşegül en ik ben de nieuwe IVO docent (Islamitische 
Vormingsonderwijs).  
Tijdens de lessen gebruik ik verhalen uit de Koran en vertel dit op een manier die de kinderen  
goed kunnen begrijpen. Verder leg ik ook uit dat de Islam veel overeenkomst heeft met andere religies. 
Mijn doel is dat de kinderen te weten komen dat de Islam een religie van de liefde is. Islam is namelijk gebaseerd 
op de liefde en respect voor de mens, het dier en de Natuur; dus alles wat geschapen is. Ik vertel tijdens de les 
verder ook dat de profeet heel veel van kinderen hield. Ik wil dat onze kinderen daardoor trots op hunzelf 
kunnen zijn. Want als iemand van zichzelf houdt en zijn eigenwaarde kent, kan hij ook zijn liefde naar de 
buitenwereld makkelijker uiten. Daarnaast werk ik periodiek ook samen met de andere vormingsonderwijs 
leraren (b.v. Humanisme en Christendom) om over specifieke onderwerpen verschillend perspectief aan de 
kinderen over te brengen. Zo kunnen we namelijk samen aan de kinderen laten zien dat er overeenkomsten zijn. 
Ik heb zelf ook twee kinderen die ik hetzelfde probeer bij te brengen als uw kinderen tijdens de les. Ik geef sinds 
10 jaar IVO lessen op meerdere scholen waar ik elke week aanwezig ben. 
Met vriendelijke groet, 
Ayşegül Yüce  

Leerkracht Humanistisch 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. 
Juf Chris 
 
 

Leerkracht Protestant Vormingsonderwijs: 
Hallo, even voorstellen! Ik ben Lydia van de Werken en geef PVO, oftewel:  
Protestants Vormingsonderwijs. Ik ga van school tot school om verhalen te  
vertellen en de kinderen uit te dagen om net wat dieper na te denken.  
Niet alleen over God, maar ook over zichzelf. Vragen die bijvoorbeeld aan  
de orde komen zijn: Wie ben ik? Wat geloof ik? Hoe ga ik om met de ander? 
Mijn doel voor de kinderen is dat ze worden wie ze zijn en dat ze weten 
waar ze voor staan. Ik hoop op een leuk en leerzaam jaar met elkaar op De Driemaster! 
 
 

Even voorstellen: 

Privacyvoorkeuren 
Na onze vorige oproep hebben we gezien dat veel ouders hun privacy voorkeuren hebben ingevoerd 
via de SocialSchools app. Ontzettend fijn!  
Heeft u dit nog niet gedaan? Geen probleem. Dit kan nog steeds. We zien ze graag binnenkort.  
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