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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.
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. Deze
vindt u terug in de agenda.
Agenda
Dinsdag 15 december

Woensdag 16 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Maandag 4 januari 2021

Kerststukjes maken groep 3-5 en groep 7 en 8 (graag dag
ervoor potje, oase en versiersels mee in een plastic tasje met
naam erop)
Kerstdiner groep 1 t/m 5
Kerstdiner groep 6 t/m 8
Kerstmusical groep 6 (groep 1 t/m 8 komt kijken)
Start kerstvakantie om 11:45 t/m vrijdag 1 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.
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!

Locatie Wielwijk
Pietersweer 32, 3371 PN H’veld-G’dam
tel: 0184-614313

Locatie Westwijk
Tonneband 22a, 3371 JG H’veld-G’dam
tel: 0184-611088
www.driemaster.nl, info@driemaster.nl

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.
Terugblik Sinterklaasfeest
Wat een leuke en gezellige tijd is het jaarlijkse Sintfeest.
De sinterklaascommissie van de ouderraad heeft met veel
plezier weer een mooie activiteit mogen organiseren.
Op 26 november mochten de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoen zetten op school.
Altijd weer een hele belevenis voor de kinderen als er de volgende dag iets lekkers en een cadeautje
in de schoen zit.
Ook de kinderen van groep 5 t/m 8 zijn verwend met een leuk spelletje.
Op 4 december was het sinterklaasfeest op school.
Helaas kon er i.v.m. de huidige maatregelen geen leuke gezamenlijke aankomst bij school
plaatsvinden, maar de kinderen hebben wel een gezellig sinterklaasfeest kunnen beleven.
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Sint en zijn 2 pieten hebben in de toneelzaal mogen genieten van leuke optredens van groep 1 t/m 4.
Wat hebben ze genoten van de dansjes en de voorleesverhalen.
Na de optredens mochten de pieten namens de ouderraad een lekker zakje met kruidnootjes
uitdelen.
In de klas hebben alle kinderen een bekertje drinken gekregen.
Aan het eind van de ochtend kregen de kinderen van groep 1 t/m 4 nog een leuk cadeau van de
pieten.
De bovenbouw kinderen werden op deze dag ook zeker niet vergeten.
Zo hebben ze allemaal een bekertje drinken gekregen en zijn de pieten de klassen langs gegaan om
deze kinderen te verrassen met een zakje kruidnootjes.
Om deze dag een beetje extra feestelijk te maken werden er in groep 5 t/m 8 confettikanonnen
afgestoken. De kinderen vonden dit geweldig.
We kunnen terugkijken op een geslaagde activiteit.
Groetjes van de ouderraad

Kerst
Dit jaar wordt het kerstdiner verzorgd voor alle kinderen. Vanuit de ouderbijdrage en sponsoren, die
de school een warm hart toe dragen.
De kinderen krijgen heerlijke frietjes met snacks verzorgd door sponsering van Cafetaria Wielwijk
en Shaerp (Ceylin groep 5).
Albert Heijn heeft lekkere toetjes gesponsord en J.V.E, het bedrijf van de vader van juf Fenna,
verzorgt de drankjes. Dat wordt smikkelen!
Wij willen onze sponsoren hiervoor hartelijk bedanken!
Mocht uw kind geen frietjes of snacks eten, dan mag u een eigen brooddoosje meegeven. Geeft u dit
wel van tevoren even door aan de leerkracht van uw kind.
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