
 
 
 
 

   
 
 

 

 

Eerste maandinfo: september- oktober 2022 
 

Beste ouders/ verzorgers,   
 
We zijn weer heerlijk onderweg in het nieuwe schooljaar. 
Fijn om weer  terug te zijn. En ook goed om te zien dat de leerlingen hun plekje aan het vinden zijn in 
de nieuwe (combinatie)groepen. 
Wij als team bruisen van de energie! En die gaan we gebruiken ook. 
We gaan een paar interessante en nieuwe ontwikkelingen invoeren. 
We starten met een nieuwe leesmethode: Blink lezen. In deze leesmethode niet alleen technisch en 
begrijpend lezen (volgens de Close Reading manier, die we vorig jaar zijn gestart).  
Maar in deze leesmethode ook veel aandacht voor leesplezier! Daarnaast starten we ook met een 
nieuwe methode wereldoriëntatie. Ook deze is van Blink. Zo sluiten deze twee vakgebieden goed bij 
elkaar aan. Dus niet meer aardrijkskunde, geschiedenis en biologie apart, maar geïntegreerd en 
thematisch.  
Dat betekent dat alle groepen met hetzelfde thema bezig (kunnen) zijn. Wij denken een mooie 
manier om het samenwerken te bevorderen, waarbij het onderzoekend leren ook meer aan bod zal 
komen. Dat onderzoeken kan bv in een groepje plaatsvinden, waarbij de leerlingen ook gebruik 
kunnen maken van onze nieuw aangeschafte Chromebooks!  
Dus we starten met twee methodes van Blink, voor onze eigen ‘uitBlinkers’ ;-) 
 
 
Verder zijn we ook gestart met een nieuwe methode 
sociaal-emotionele vorming, HiRo genaamd. 
HiRo gaat uit van de waarden van het SchoolJudo, dat 
we al jaren op ons programma hebben. 
Deze waarden zijn: vertrouwen, samenwerken, 
respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en vooral 
plezier. Op een speelse manier komt er elke week een 
waarde aan bod en wordt er meerdere keren per week 
aandacht aan besteed. 
 
 
 
Daarnaast gaan we verder met ons aanbod voor de meerkunners en werken we aan de verbetering 
van de zelfstandigheid met de weektaak in elke groep.  
 
Natuurlijk gaan we door met ons leerlingvolgsysteem van IEP, waarbij we niet meer kijken of het 
kind wel voldoet aan de gemiddelde norm van Nederland, maar waarbij we kijken of het kind zelf 
voldoende is gegroeid. 
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We worden dus steeds meer kindgericht en dit past allemaal binnen de ontwikkeling van de school 
en bij onze visie/doelen: 
 

Naast de cognitieve ontwikkeling (rekenen-taal-lezen) vinden we op school de sociaal-
emotionele ontwikkeling erg belangrijk. We willen dit stimuleren zodat de leerlingen zich 
veilig voelen om al doende te leren en uit te groeien tot een weerbaar, sociaal, krachtig 
mens. 
De leerling krijgt op school met de leervakken ‘bagage’ mee voor het vervolgonderwijs.  
Dat lukt het best in een veilig klimaat waarin het kind fouten durft te maken, zich weet te 
uiten, zichzelf kan zijn en waarin samenwerken met andere leerlingen goed verloopt.  
En dat ongeacht het leerniveau. 
We doen hiervoor elke dag erg ons best, en dat uit zich in het uitspreken van hoge 
verwachtingen (‘ik denk dat je het wèl kan’), in kindgericht onderwijs met een 
leerlingvolgsysteem dat uitgaat van persoonlijke groei (en niet van een gemiddelde), en 
verbinding met elkaar. 
 

We willen onze kinderen leren om zich niet te vergelijken met anderen, maar om zelf elke dag 
beter te zijn dan gisteren! 
 
Naar mijn mening zijn we erg goed op weg want de sfeer in elke klas is erg plezierig! 
Allemaal een fijn nieuw schooljaar. 
 
Rob de Boo 
 

 
Even voorstellen: 
Mijn naam is Sylvia de Beir. Vanaf dit schooljaar werk ik als intern begeleider bij De Driemaster.  
Al ruim 20 jaar werk ik met veel plezier en enthousiasme in het basisonderwijs.  
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, maar ook houd ik van een spannend boek.  
Op de dinsdag en donderdag ben ik op school aanwezig.  
Mocht u vragen hebben of even kennis willen maken, komt gerust even langs.  
Ik kijk uit naar een plezierige samenwerking en een mooi schooljaar! 
 

 
Breaking news! 
 
Vanaf oktober starten we onder schooltijd de klusklas in samenwerking met ‘Kust en vliegwerk’. 

 
Extra handvaardigheid voor die leerlingen die juist graag met de handen 
bezig willen zijn. We zijn hiervoor nog op zoek naar mensen met enige 
technische vaardigheden, die het leuk vinden om de kinderen iets te leren 
en zelfvertrouwen te geven. Samen met de leerlingen mooie dingen 
maken. U heeft een grote stem op de inhoud; Kust en Vliegwerk zorgt voor 
de begeleiding. 
Het gaat plaatsvinden op de dinsdagmiddagen (onder schooltijd) en elk 
project beslaat 3 a 4 middagen. (of meer) Kortom alles in overleg. 
 
 



 
Lijkt het u leuk, of weet u iemand uit uw omgeving?  
Meld u dan bij Kust en Vliegwerk ( 06 45154218) of op school voor meer 
informatie. En wellicht kunt u ons helpen bij dit leuke project. 
De oproep is ook te vinden op de sociale media van Kust en Vliegwerk 
en op onze FB-site. 
 
U vindt ‘Kust en Vliegwerk’ overigens op de Voorstraat 82 
 
 
 
 

 

 

Snappet 
Net als ieder jaar nog even een korte toelichting over het gebruik van Snappet, want in de 
groepen 3 t/m 8 zijn we hier ook weer mee  gestart. In groep 3 voor het eerst dit schooljaar. 
Alle leerlingen van deze groepen maken hun opgaven van rekenen, spelling, woordenschat niet meer 
in hun werkboeken maar op hun eigen tablet of (vanaf groep 6) op hun chromebook. (die hebben 
we in bruikleen) 
Dat heeft een aantal voordelen:  
- de leerling ziet gelijk of hij/zij de opgave goed gemaakt heeft en kan direct verbeteren. 
- de leerkracht kan de leerlingen volgen. Individueel, maar ook in één oogopslag de hele groep. Zo 
kan hij/zij zien welke leerlingen goed gaan en welke leerlingen misschien nog enige uitleg nodig 
hebben.  
Het werken met Snappet kan onze leerlingen helpen om zelf hun eigen niveau omhoog te brengen. 

 
Ook deze manier van werken past heel goed bij ons streven om leerlingen bewuster te maken 
van hun eigen manier van leren! Niet alleen kun je invloed hebben op wat je leert, maar ook hoe 
je leert. We maken voor leerlingen inzichtelijk wat het doel is waaraan gewerkt wordt en hoe je 
er voor staat. 
Ook gebruiken we weer de posters, die we gemaakt hebben voor rekenen. Op deze poster staat 
precies vermeld wat er in het betreffende blok wordt geleerd en aangeboden. Op grafiekjes aan 
de wand kunnen leerlingen ook zien of ze de lesstof dan al in voldoende mate beheersen. We 
hopen dat de leerling dan zelf ook ontdekt, dat er misschien onderdelen zijn die extra geoefend 
kunnen/ moeten worden. De leerling kan en mag hier zelf ook initiatief in nemen! 
 

 
Gezonde school 

Ook dit jaar lunchen we weer met alle kinderen op school. 
De verschillende groepen lunchen tussen 12.15 uur - 13.00 uur. De kinderen eten aan hun eigen tafel 
in de klas. De lunch zelf duurt 15 minuten. Na de lunch spelen de kinderen onder toezicht van de 
leerkracht buiten. 
 
We willen ook dit jaar onze gezonde visie voortzetten. Naast leren, spelen en bewegen hoort daar 
ook bij het eten van gezonde dingen. Daarom hierbij een advies voor de lunch. 
We zien de lunch graag verpakt in een broodtrommel en een drinkbeker voorzien van een naam. 
Deze kunnen evt. meegebracht worden in een koeltasje. U kunt desgewenst een koelelement 
toevoegen. 
De kinderen mogen een beker drinken meenemen met bv: karnemelk, melk, water, drinkyoghurt, 
sap, maar geen koolzuurhoudende drankjes. (We bevorderen sowieso het drinken van water) 
Ook het liefst geen pakjes en weggooiflesjes in verband met de enorme hoeveelheid afval. 
 



Hoe en wat uw kind thuis eet, zo eet uw kind ook op school. Eet uw kind zonder korst zijn brood? 
Geef dan brood zonder korst mee. Zo wordt dat voor ons geen discussiepunt. 
Verder is een stuk fruit natuurlijk ook een goede aanvulling zijn op de gezonde lunch. 
Iedere ouder wil dat zijn kind gezonde voeding binnenkrijgt. Met ouders, school en kinderen kunnen 
we ervoor zorgen dat dit ook gebeurt. Dus gezond eten mee naar school! 
Het is belangrijk om de leerkracht op de hoogte te houden als er belangrijke informatie over een 
leerling is zoals allergieën, medicijngebruik, wc gang, dieet. 
 
Ook hebben we voor dit jaar weer ingeschreven en zijn we inmiddels ingeloot voor het Schoolfruit 
programma! 
Dit betekent dat we vanaf morgen tot aan de meivakantie voor alle leerlingen, op woensdag, 
donderdag en vrijdag, een stuk fruit voor de ochtendpauze ontvangen.  
Vaak maken we voor de leerlingen een ‘keuzemix’. Het aanbod voor de komende dagen is appel, 
peer en wortels. We doen ook weer mee met het Nationaal schoolontbijt dat dit jaar op  
dinsdag 8 november is. 
 

 
Gymlessen 

De gymlessen zijn ook weer gestart. Voorgaande jaren waren we afhankelijk van een leerkracht van 
Alkmaar Sport. Die was er niet altijd, en dus veel wisselingen. 
Ons bestuur de ISOB, heeft als oplossing nu een eigen vakleerkracht aangenomen. 
Hij heet Jelle Boersma en hij zal op meerdere (ISOB)scholen de gymlessen verzorgen.  
Bij ons zowel op woensdag als op vrijdagochtend! 
Wilt u voor uw kinderen voor goede gymkleding en gymschoenen zorgen?  
(vooral de jonge kinderen vinden de schoentjes met klittenband heel handig!) 
 
De leerlingen van groep 3-4, die op woensdag naar de gymzaal komen, graag rond 8.20 uur 
verzamelen. Zeker niet te vroeg voor de deur, omdat de leerlingen niet eerder naar binnen mogen. 
Alle leerlingen gaan overigens uiteraard onder begeleiding heen en weer naar de gymzaal. 
 
Op vrijdag gymmen de groepen 3-4 en 1-2 in de gymzaal op school. 
Groep 3-4 hoeft op vrijdag dus niet naar de Watertoren! 
 
Het gymrooster is als volgt: 
 
Op woensdag 
8.30 uur - 9.30 uur Groep 3-4 
9.30 uur - 10.30 uur Groep 5-6 
10.30 uur - 11.30 uur Groep 7-8 
 
Op vrijdag 
 
8.30 uur - 9.15 uur Groep 3-4 (op school)  
9.15 uur - 10.00 uur Groep 1-2 (op school) 
 
10.30 uur - 11.15 uur Groep 5-6 
11.15 uur - 12.00 uur Groep 7-8 
 

 
Informatie avonden 
De komende weken zijn er 2 soorten ouderavonden. 
Zoals gebruikelijk worden onze informatie avonden gehouden..  
U krijgt hier de algemene informatie over het komende schooljaar van de groep van uw kind(eren). 
We hopen natuurlijk dat er van alle kinderen één ouder aanwezig zal zijn! 
De avonden van groep 1-2, 3-4 en 5-6 zijn op dinsdag 13 september a.s. Aanvang 19.30 uur. 



Daarnaast leek het ons nuttig om kennismakingsgesprekken te houden met de ouders van de 

leerlingen die in een nieuwe groep, met een nieuwe leerkracht zitten. 

Echt even persoonlijk kennismaken en evt. verwachtingen bespreken. 
U krijgt voor beide avonden een uitnodiging van de leerkracht. 
 
 

Ouderportaal en SchoolApp 

Ook dit jaar zullen we veel communiceren via ons ouderportaal en SchoolApp. 
Wilt u aub even controleren of ook uw app nog werkt en of u de juiste berichten ontvangt? 
Heeft u een nieuwe telefoon? Pas dan uw gegevens aan op het ouderportaal. Zo mist u niet de 
berichten van de leerkracht. 
Denkt u dat het niet werkt of lukt het u niet? Kom dan even langs voor een check! 
We helpen u graag! 
 

 
Verjaardagsfeestjes 
 
Steeds vaker zien we dat er verjaardagsfeestjes worden georganiseerd 
Het is natuurlijk erg leuk als je als kind hiervoor wordt uitgenodigd. 
Maar als een groot deel van de klas van de jarige wel een uitnodiging per kaartje krijgt, en enkele 
leerlingen niet dan is dan vinden we dat een stuk minder leuk….. zeker voor de sfeer in de klas op dat 
moment. 
Daarom het verzoek om deze uitnodigingen buiten schooltijd uit te delen.  
Dus aub niet in de klas of op het schoolplein. Bedankt voor de medewerking 

 

BSO gestart! 
 
In de zomer is één van onze lokalen ingericht voor de BSO.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zijn verschillende hoeken om bv te knutselen en te spelen, maar ook een bouwhoek, een 
poppenhoek, een verkleedhoek en een nieuwe keuken. 
 
Er kan dus een groot aanbod aan activiteiten worden aangeboden, dat afgestemd wordt op 
de leeftijd en belangstelling van de kinderen. 
Er is gestart op maandag en donderdag, maar dit kan uiteraard naar de andere dagen 
worden uitgebreid.  
Wij hebben erg ons best gedaan om dit voor elkaar te krijgen en zijn blij dat we de BSO nu 
kunnen aanbieden! 



 
Er is nog plek, dus als u gebruik wil maken van BSO 
De Driemaster, kunt u contact opnemen met de 
afdeling klantenservice van Forte via 0251-658058 of 
klantenservice@fortekinderopvang.nl.  
Zij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden en 
de tarieven. Ook kunt u hier terecht met uw vragen.  
  
Meer informatie?: 
https://fortekinderopvang.nl/locaties/egmond-bso-
de-driemaster/   
 
 
 

 

 
 

Agenda. 
 
De agenda tot de herfstvakantie is als volgt; 
 

Komende weken Kennismakingsavonden en info avonden 

Dinsdag 20 september Excursie groep 5-6 naar ‘Gejut’ 

  

woensdag 5 oktober Dag van de leraar 

woensdag 5 oktober Juf Marlies en juf Sophie  jarig 

woensdag 5 oktober Start Kinderboekenweek: het thema is ‘Gi-ga-groen’ 

donderdag 13 oktober Excursie PET techniek dag groep 7-8 

donderdag 13 oktober Juf Elles jarig 

zaterdag 15 oktober Juf José Leeuw jarig 

zaterdag 15 oktober Start herfstvakantie 
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