
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

Maandinfo juli / augustus 2017  
 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
Hierbij de laatste maandinfo van dit schooljaar met wat herinneringen en een kleine vooruitblik. 
Nog een paar dagen en dan is het toch echt vakantie! In deze editie uiteraard veel dankwoorden want zonder 
hulp van ouders krijgen we het niet voor elkaar om leuke en leerzame momenten buiten school te organiseren. 
Wij zijn inmiddels al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar en we hebben een 
aantal nieuwe ontwikkelingen in het vooruitzicht. Ons nieuwe rapport zal worden ingevoerd, en het 
ouderportaal komt eraan. We houden u op de hoogte! Voor nu veel leesplezier! 
 

Sportieve week 

 
Dit schooljaar niet één losse sportdag, maar een week vol sportieve activiteiten! De leerlingen hebben genoten 
van alle onderdelen. Zo werd er gedanst, konden we midgetgolven bij restaurant Natuurlijk (super bedankt!), 
hadden de groepen 7 en 8 een leerzame zeezwemdag, kregen we een tennisclinic bij TC Egmond aan Zee, en 
een voetbalclinic voor de kleuters. Dan nog een bootcamp en activiteiten bij de reddingsbrigade. 
Daarnaast nog een sportdag op de hockeyvelden in Alkmaar. Kortom voor ieder wat wils! 
Iedereen die ons daarbij geholpen heeft: van harte bedankt. Hieronder een ruime foto- impressie van de 
activiteiten. 
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Afscheid groep 8. 

 
Donderdagavond 13 juli was de afscheidsavond van groep 8. Maar zij hebben in deze week de leuke musical 
‘Monsterhit’ maar liefst 4x gespeeld.  Woensdag voor de leerlingen van de groepen 3 t/m, donderdag ‘s 
morgens voor opa’s, oma’s en andere genodigden en uiteraard op de afscheidsavond voor hun ouders.  
Na het officiële gedeelte met een uitreiking van het rapport en per leerling een korte toespraak van meester 
Edwin nam het team daarna op muzikale wijze afscheid van de kinderen, met voor elk kind een eigen couplet. 
Als ‘special guests’ waren alle oud-juffen en meesters van de leerlingen ook aanwezig. 
De avond werd traditie getrouw afgesloten met een fotopresentatie van het kamp van groep 8 op Texel, en dat 
was opnieuw lachen geblazen. Alle kinderen wensen we natuurlijk heel veel succes en plezier op de volgende 
school!  
Op vrijdag is voor de kleuters nog een keer het verhaal verteld door meester Edwin, begeleid door de liedjes uit 
de musical.  
 
Hieronder een overzichtje van de scholen waar de leerlingen naar toe gaan: 
 

Bas, Joris, Mink, Chris, Bo, Guyon, 
Sam, Stefan, Mees, Owen 

PCC (Heiloo, Alkmaar en Oosterhout) 

Mees PCC Alkmaar 

Bibi, Sissy BSG Bergen 

Cas, Lila, Thomas, Lynn Willem Blaeu Alkmaar 

Thom, Sara Clusius College Castricum 

 
Hieronder ziet u de tegel die de kinderen van groep 8 als blijvende herinnering aan de school hebben 
aangeboden en die samen met hen voor op het schoolplein is gelegd.  
Het is inmiddels de vierde tegel in deze traditie waar we als school ook heel blij mee zijn.  
Deze keer met ‘de Rovershut’ op Texel als achtergrond. Dank jullie wel! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Nieuwe leerlingen 

 
Aan de ‘bovenkant’ stromen er leerlingen uit, maar aan de ‘onderkant’ komen er na de vakantie ook een aantal 
nieuwe kleuters bij. Ze zijn al een aantal keren komen wennen, maar na de vakantie zijn ze er echt! 
Op de Driemaster ziet u na de vakantie: Milan Blaauboer, Djem van Opstal, Boet de Groot, Stacey Gul, en Colin 
Wijker (hij is vlak voor de vakantie al gekomen, maar toch ook wel ‘nieuw’).  
Allemaal welkom op de Driemaster en we wensen ze allemaal een hele fijne tijd bij ons toe! 
In de loop van het schooljaar hebben we nog een aantal kleuters die gaan instromen, en we hopen natuurlijk 
dat steeds meer ouders de weg naar de Driemaster weten te vinden!  
Uw evt. vrienden/ kennissen met peuters en/of kleuters nodigen we dan ook van harte uit om eens te komen 
kijken! 
 
 

We nemen afscheid van……  

 
Ook in het team zijn er een aantal wijzigingen. Zoals eerder gemeld zal juf Jozé Oostermeijer als gevolg van de 
nieuwe formatienormen, volgend jaar niet meer op de Driemaster werken maar op de van Reenenschool in 
Bergen. Juf Jozé zal op donderdag a.s. voor het laatst op de Driemaster aanwezig zijn en zullen we afscheid van 
haar nemen. Ook u mag dat doen! We wensen haar natuurlijk veel (werk)plezier en succes in Bergen! 
Juf Loret Snip had een tijdelijke aanstelling en is nu met zwangerschapsverlof. Zij komt na de zomervakantie 
niet terug. Van haar hebben de leerlingen en ouders al afscheid genomen. 
Juf Monique de Boer heeft zowel de vervanging van juf Karin als juf Loret gedaan. We danken haar voor haar 
inzet en wensen haar succes bij haar nieuwe werkplek op de Boswaid. 
Meester Ernst de Zorzi heeft het hele schooljaar het ouderschapsverlof van meester Edwin op de maandag 
vervangen. Volgend schooljaar heeft hij een baan op de Phoenix in Langedijk. Ook hem danken we natuurlijk 
voor zijn inzet en wensen hem heel veel succes! 
 
 

We heten (weer) welkom……  

 
Juf Karin Baart is bevallen van haar 3e kind. Een prachtige zoon genaamd Steven. Zij komt na de vakantie weer 
terug in het team in groep 5-6. 
Juf Marlies de Lange gaat met zwangerschapsverlof en zij wordt na de zomervakantie vervangen door juf 
Andrea Bakker. 
Zij is een nieuw gezicht op de Driemaster. We heten haar van harte welkom! Veel succes en werkplezier op de 
Driemaster! 
 

Klassenverdeling nieuwe schooljaar.  

 
U heeft de nieuwe klassenverdeling al eerder gekregen. U vindt hieronder nogmaals het overzicht en het lokaal 
waar de leerlingen het volgend schooljaar zullen zitten. Op juf Suzan na (die van de bovenverdieping naar de 
kleuters verhuist), blijven alle leerkrachten in hun ‘eigen’ lokaal; een aantal leerlingen ‘verhuizen’ naar een 
nieuw lokaal. In de laatste week gaan de leerlingen wennen in hun nieuwe groep en lokaal. 
 
- Groep 1-2  blijft in het huidige grootste kleuterlokaal met juf Marlies (verv. door juf Andrea) en juf Suzan. 
- Groep 3-4 komt in het huidige lokaal van groep 3, met juf Erna en juf Paula. 

- Groep 5-6  komt in het lokaal van de huidige groep 4-5, met juf Karin en juf Annemarie  

- Groep 7 komt in het lokaal van de huidige groep 5-6, met juf Esther 

- Groep 8 komt opnieuw in het huidige lokaal van groep 8, met meester Edwin.  

 
De beide lokalen boven kunnen dit jaar als extra ruimte gebruikt worden (o.a. voor EHBO voor groep 8, maar 
ook voor kleine lesgroepen). 



 
 

Continurooster 

 
Zoals we u de afgelopen maanden bericht hebben, gaan we het volgend schooljaar werken met het 
continurooster. Voor zowel leerlingen als leerkrachten zal het best even wennen zijn. 
Hier voor u nog even de schooltijden vanaf 4 september a.s. 
 

Groepen 1,2,3 en 4 maandag, dinsdag en donderdag  08.30 uur - 14.30 uur 
woensdag en vrijdag    08.30 uur - 12.00 uur 

 
Groepen 5,6,7,en 8  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 uur - 14.30 uur 

woensdag     08.30 uur - 12.15 uur 

 

 

Tevredenheidsonderzoek 

 
Dit onderzoek loopt nog. Als u het nog niet heeft ingevuld, wilt u dit dan aub spoedig doen? Het is voor ons heel 
belangrijk en bovendien helpt uw mening ons om de school verder te ontwikkelen en te verbeteren. 
 
 

Inleveren bibliotheekboeken 

 
Nog even een reminder: Wilt u er aub voor zorgen dat evt. geleende boeken uit de (school)bibliotheek, voor de 
vakantie weer ingeleverd zijn? Zo kunnen alle titels weer gecontroleerd worden en zijn we er zeker van dat we 
het nieuwe schooljaar weer met een gevulde bibliotheek kunnen starten. 
 
 

MR en OR 

 
De ouderraad is dit voorjaar een vereniging geworden. Dit was noodzakelijk geworden om financieel 
onafhankelijk van de school te blijven. De vereniging heeft nu een formeel bestuur en de leden Iris Blok, Bettina 
van de Reep en Mariska Gul zijn respectievelijk de voorzitter, secretaris en penningmeester van deze 
oudervereniging. 
Wat de werkzaamheden betreft verandert er eigenlijk niets en de ouderraad/ oudervereniging blijft dan ook 
een enthousiaste groep ouders die de school ondersteunt bij allerlei activiteiten. 
Ook vanaf deze plek ontzettend bedankt voor jullie inzet! 
 
Met de komst van het continurooster blijven alle leerlingen het volgend schooljaar over in de groep. 
Daarmee wordt de ‘overblijf’ beëindigd. We danken de ouders die zich hebben ingezet om de leerlingen tussen 
de middag op te vangen. Mariska Gul, Bettina van de Reep, Heidi Zwart en Heidi Bes een dikke pluim voor 
jullie! 
 
De MR (medezeggenschapsraad) is op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. Omdat haar zoon Sam 
naar het voortgezet onderwijs gaat, zal Marieke Sibarani de MR verlaten. We danken Marieke voor de prettige 
samenwerking en haar inzet voor de school! 
De MR houdt zich bezig met de meer beleidsmatige kant van de school en komt ongeveer 6 x per jaar bij elkaar. 
Als u interesse heeft om in de MR te komen, dan kunt u zich melden bij één van de andere leden: Susanne 
Schmal, Sandy ter Horst, Karin Baart, Annemarie Melgers of Edwin de Groot. 
  



 

Vreedzame School en Snappet  

 
Ook in het nieuwe schooljaar gaan we werken met de methode de Vreedzame School. Elke week wordt hier 
een les uit gedaan, maar in de eerste 2 schoolweken zelfs iedere dag! Dit zijn twee heel belangrijke weken wat 
betreft de nieuwe groepsvorming na de grote vakantie. Van een goeie start heb je het hele jaar veel plezier! 
 
Het werken met Snappet in de groepen 6 t/m 8 dit schooljaar, is ons goed bevallen. De resultaten van de 
leerlingen gaan omhoog. Daarom hebben we besloten om Snappet te blijven inzetten, maar volgend schooljaar 
al vanaf groep 5. Alle leerlingen van deze groepen maken hun opgaven van rekenen, spelling, woordenschat niet 
meer in hun werkboeken maar op hun eigen tablet. (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.  
Dat kan dus direct en niet ‘pas’ de volgende dag als de leerkracht alles had nagekeken. 
- het nakijken van het werk is al gedaan. 
- de leerkracht kan een leerling specifieke opdrachten geven om een bepaald onderdeel nog even te oefenen. 
- er is een plusgedeelte, waarin de software de moeilijkheidsgraad van de opgaven per leerling aanpast. Een leerling 
werkt hierin dus altijd op zijn/ haar eigen niveau! Immers; als de leerling te veel fouten maakt worden de opgaven 
makkelijker en maakt de leerling alles goed, dan worden de opgaven moeilijker! 
 
We denken dat het werken met Snappet, onze leerlingen kan helpen om zelf hun eigen niveau omhoog te brengen. 
Met een mooi woord is dit een vorm van gepersonaliseerd leren; leerstof aangeboden krijgen op het niveau van elke 
individuele leerling. Geïnteresseerd? Meer informatie vindt u op http://nl.snappet.org. 

 

Vakantie activiteiten 

 

Mad Science Zomerkamp, een goed idee! 

Geen dag is hetzelfde bij het FREAKY programma van 
Mad Science Noord-Holland deze zomer. Speel een 
spion, met geheime codes en stiekeme snufjes.  

Los een misdrijf op als een rechercheur, door 
bewijsstukken te onderzoeken. Zie ze vliegen na een dag over luchtvaart, en leer over robots door kennis te maken met 
coderen. 

Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten en gezelligheid. Lekker veel doen staat voorop, want je 
leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen doet. We gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek en 
natuurlijk gaan we ook naar buiten om te spelen en te experimenteren. 
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten in de Hoep in Castricum!  
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

 Van 24 juli t/m 31 augustus 

 Van 9:00 tot 16:00 uur 

 Vier dagen met een eigen thema 

 Op diverse gave locaties 

 Professionele begeleiding 

 Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar 

 Inclusief lunch 

 Inclusief experimentjes voor thuis 

 Bekijk ook het digitale magazine 

https://inschrijven.mad-science.nl/
http://magazine.mad-science.nl/kamp2017


 

 
 

 

Gasten in school: 

 
Zoals u wellicht weet nodigen we ‘externen’ graag in 
school uit om ons aanbod te verbreden en daarmee 
onze service te vergroten. 
Zo is José Leeuw, onze creatief therapeut, al jaren 
een vaste waarde in onze school. Soms zitten 
kinderen wat minder goed in hun vel en kan José 
daarbij van dienst zijn. Ook verzorgt zij de lessen 
‘mindfulness/  aandachttraining’ aan al onze 
leerlingen. 
Daarnaast verder in school het RID. Zij behandelen 
leerlingen met de diagnose dyslexie. U vindt hen op 
woensdag in de school. 
Verder is ook het volgend jaar ‘Kennemer fysio’ onze 
gast. Zij zijn op vrijdag in de school om leerlingen zo 
mogelijk te ondersteuning bij motorische problemen 
of ongemakken. 
 
Daarnaast willen we ook meer leuke, naschoolse 
activiteiten in de school gaan halen. 
De eerste activiteit zijn de ‘toneellessen’ van 
Woordstudio op de woensdagmiddag. 
U vindt hieronder meer uitleg! 
 
Heeft u ook een leuke activiteit of wilt u een ruimte 
huren? (lokaal/ speelzaal), neem dan contact op 
met de school! 

 
 
Toneellessen op de Driemaster!  
 
Vanaf woensdag 13 september a.s. kunnen alle kinderen uit Egmond aan Zee wekelijks toneellessen volgen op 
onze school. Marieke Sibarani, moeder van Sam uit groep 8, heeft ruime ervaring op het gebied van toneel en 
de toneelschool in Amsterdam gevolgd.   
 
Wat gaan de kinderen tijdens de 10 lessen doen?   
We gaan vooral plezier maken en kijken hoe het is om iemand anders (na) te spelen. Je hoeft geen ervaring te 
hebben maar het vooral leuk vinden om je vrij te voelen. Hoe vrijer je je voelt, hoe makkelijker het is om in de 
huid van een ander te kruipen. Want dat is uiteindelijk waar toneelspelen allemaal om draait!  
 
De lessen op woensdagmiddag beginnen om 13.30 uur -14.30 uur en de groep heeft maximaal 12 leerlingen, 
dus meld je snel aan! Dat kan via info@woordstudio.nl en meer info is te vinden op www.woordstudio.nl  
Heb je nog vragen? Bel 06 – 15 277 534  
Tot ziens in september!  
 
Marieke Sibarani  
  



 

Vakantie. 

 
Alle kinderen en alle ouders worden hierbij een hele fijne vakantie toegewenst en we zien jullie allemaal op 
maandag 4 september, lekker uitgerust, weer terug op school!  
 
Brengt u uw kind de eerste dag ook weer naar school? (ook al zit hij/ zij in een hogere groep). Dan zorgen wij 
dat de koffie klaar staat!  
U kunt dan, als u dat wilt, op deze ‘nieuw(school)jaars- receptie’ wat vakantiebelevenissen uitwisselen, en de 
nieuwe groep van uw kind ervaren.  
 

 

Agenda.  

 
De agenda van de maanden juli, augustus en september is als volgt; 
 

vrijdag 21 juli Meester Edwin jarig  

donderdag 27 juli  juf Erna jarig  

donderdag 31 augustus  1e vergadering voor het team; start van het 
nieuwe schooljaar, aanvang 10.00 uur  

maandag 4 september  1e schooldag van het nieuwe schooljaar  

maandag 4 september t/m vrijdag 8 Start van de Vreedzame Schoolweken.  

maandag 11 september t/m vrijdag 15 september  Week van de klasseninformatieavonden 

maandag 18 september Meester Gerard jarig 

maandag 18 september t/m vrijdag 22 september Week tegen pesten 

woensdagmiddag 20 september Teamscholing 

maandag 25 september t/m vrijdag 29 september Week van de pauzehap 
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