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Beste ouders,
Na een lang Pinksterweekend zijn we vandaag weer begonnen. Het laatste deel van het jaar is
aangebroken. Een drukke periode op school waarin we aan de slag gaan met de afronding van het
schooljaar en het opstarten van het nieuwe schooljaar. In deze nieuwsbrief zet ik weer een aantal
dingen voor u op een rij om u op de hoogte te houden van de zaken die spelen in de school.
Met vriendelijke groet,
Harold Engels,
directeur

Laatste week groep 8 en vossenjacht
Op dinsdagavond 18 juli staat de afscheidsavond van groep 8 gepland.
Op woensdag 19 juli willen we nog graag een vossenjacht organiseren
waarbij we de hulp van groep 8 hard nodig hebben. De vossenjacht is de
laatste activiteit van groep 8. Voor hen begint daarna de zomervakantie.
Rapporten en 10-minutengesprekken
Aan het einde van het jaar hebben we iets geschoven in de planning. De
rapporten gaan op 7 juli mee naar huis. Daardoor verschuiven ook de 10minutengesprekken naar 10 en 11 juli. Noteert u dit op de kalender?
Geboorte Levi
Op 15 april werd in het gezin van Herwin en Lucinda van der Steege een
zoon geboren. Ze noemen hem Levi. Levi is het broertje van Naomi en
Sven. Bij deze alsnog van harte gefeliciteerd!
Nieuwe leerling groep 3
We willen in deze nieuwsbrief graag Ferona welkom heten. Zij is vandaag
gestart in groep 3. We wensen haar een goede tijd op de Driester.

Agenda:
2-6 juni
Pinksteren: Leerlingen vrij
14-16 juni
Kamp groep 7/8
15 juni
Ledenvergadering
19 juni
Schoolreis groep ½
20 juni
Schoolreis groep 3-6
21 juni
Studiedag team: leerlingen vrij
7 juli
Rapport mee

Goede uitslag eindtoets
10 en 11 juli
Dit jaar maakten de leerlingen van groep 8 voor het eerst de IEP-toets.
10-minutengesprekken
Dit is een toets die vergelijkbaar is met de CITO-eindtoets, alleen een iets
andere opzet en een ander uiterlijk heeft. Het is goed om via deze weg
te melden dat we ruim boven het landelijk gemiddelde scoren. Het
landelijk gemiddelde was dit jaar voor de IEP-toets 78,3, de Driester scoorde 83. Een mooi bericht, ook
gezien de foutieve berichtgeving in de Stentor eerder dit schooljaar over de eindtoets van vorig jaar.
Als school zijn we erg tevreden over de manier waarop de resultaten worden gerapporteerd. We zijn
benieuwd wat u als ouders van groep 8 hiervan vindt.
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Kangoeroerekenwedstrijd
In maart hebben de beste rekenaars van groep 6-8 meegedaan aan de kangoeroerekenwedstrijd. Het
was een wedstrijd met pittige rekenopgaven en inmiddels is de uitslag bekend. Joohong heeft het
meeste aantal punten gehaald (110), gevolgd door Laura (85) en Jorian (76). Proficiat!
We hebben verschillende prijzen uit kunnen delen en iedereen heeft een certificaat en klein presentje
gekregen.

Schoolreisje groep 3,4,5 en 6.
Dinsdag 20 juni hopen we op schoolreis te gaan naar het dolfinarium in Harderwijk. We vertrekken om
9:00 uur vanaf school. Om 16:00 uur gaan we weer richting de Kamperzeedijk en hopen daar rond
17:00 uur weer terug te komen.
De kinderen zorgen die dag voor hun eigen lunchpakket en drinken. Graag in een rugzak! De school
zorgt voor een ijsje.
Als er speciale wensen zijn die dag ,waar wij als begeleiders op moeten letten, dit graag van tevoren
even doorgeven aan de leerkracht.
We willen u vragen om uw kind maximaal 5 euro mee te geven als zakgeld...Het zou sneu zijn als het
ene kind veel meer kan kopen dan het andere kind...
We hopen op een leerzaam en gezellig schoolreisje.
Mededelingen vanuit de medezeggenschapsraad
De laatste vergaderingen zijn er verschillende stukken besproken:
* De kwartaalrapportage
* Het nieuwe medezeggenschapsreglement wordt besproken en goedgekeurd.
* Het bestuursformatieplan van 2017/2018 wordt besproken en goedgekeurd.
* Urenverantwoording van het nieuwe schooljaar.
* Het bestuur gaf ons informatie over het te verwachten leerlingenaantal op de Driester.
* Heidy Kok zat namens de m.r in commissie over het vervolg van het schoolkamp.
* Wij vergaderen nog een keer voor de grote vakantie . Dinsdag 27 juni.
Als ouder-en leerkrachtgeleding van de m.r. hopen wij op deze manier weer samen met het bestuur
een positieve bijdrage te leveren onze basisschool de Driester.
Groepsverdeling volgend schooljaar
Volgend schooljaar gaan we weer met vier groepen werken. Voor de grote groep 7/8 zoeken we naar
een goede manier om extra ondersteuning te bieden. Hiervoor is een vacature verspreid binnen de
federatie en de invalpool van de federatie.
We hopen op korte termijn definitief te hebben hoe de groepsverdeling eruit ziet volgend jaar. We
zullen u hierover apart informeren wanneer alles duidelijk is.
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Groep 1 en 2
In onze groep hebben we een bijzondere dag
gehad met het kinderkoor uit Oeganda. De
kinderen hebben eerst uit een koffer allerlei
speelgoed en materiaal laten zien uit hun land.
De communicatie verliep in het Engels. Zo
hadden we leuke contactmomenten via
benoemen van de kleuren en het zingen van
Lees je Bijbel ….. Read your Bible. Daarna zijn we
stoelendans gaan doen, ook dat werd door hen
zelf geregeld en begeleid met muziek en zang.
Na de pauze kregen we jambe-les, dat lukte ook
prima, we waren goede trommelaars……..

En een spel met de handen….
Dat was best wel moeilijk
Eten hebben we ook samen gedaan
MOEDERS, Bedankt voor de boodschappen en het
verzorgen van heerlijke lunch!!
Zoals u weet hopen we 19 juni a.s op schoolreisje te
gaan.
U heeft hier inmiddels een info-brief over gehad.
We hopen dat het zonnetje schijnt.

Na vaderdag gaan we starten met een nieuw thema uit SCHATKIST:
Anker: einde schooljaar….
Hoe moet het nu met Kikker en Muis…
Het gaat over dat één vriendje naar groep 3 gaat en de ander naar groep 2….
Bijbelvertellingen:
Week 23
Genezing van de verlamde
Toespraak van Petrus
Ananias en Saffira

Week 25
Saulus geroepen
Petrus in Lydda en Joppe
Cornelius wordt gedoopt

Week 24
De apostelen aan het werk
Stefanus
Filippus

Week 26
Petrus in de gevangenis
Paulus op reis
Paulus in de gevangenis
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Groep 3 en 4
Op donderdag 18 mei hebben we een geslaagde meester/juffendag gehad. Een groep van een school
uit Oeganda kwam ons van alles vertellen en laten zien.
Esther was bij ons in de groep. Zij liet ons dieren,
fruit en muziekinstrumenten gemaakt van hout
zien. Zij leerde ons een lied en een spel en we
mochten nog vragen stellen. Zij was 9 jaar en het
was heel leuk om te zien hoe het de kinderen lukte
om contact met elkaar te hebben m.b.v. gebaren
en tekeningetjes.
Fijn dat er flink wat belangstelling was, voor de
voorstelling om 12 uur.
Ondertussen hebben we ook op school aandacht
gehad voor Hemelvaartsdag en Pinksteren. We
hadden nog een maandviering.
Nu breekt de laatste schoolperiode van dit schooljaar aan. We hebben voor onze groep de planning
voor de CITO-toetsen gemaakt. We hebben cito woordenschat al gedaan en een gedeelte van cito
rekenen.
Tussen de cito’s gaat ons gewone werk ook door. Een korte samenvatting volgt:
Groep 3
We zijn bij kern 11. In deze kern wordt verder geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep
een open lettergreep is, maar nu beginnen de woorden met een cluster, zoals vr bij vragen, sp bij
spelen, sch bij schotel, st bij sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor, die eindigen op “lijk”,
“tig”en “ing” zoals bij moeilijk, prachtig en koning. En er wordt een begin gemaakt met eenvoudige
drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos.
Het thema is “Mijn lievelingsboek”. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, leesboeken,
atlassen,enz. Allerlei soorten boeken krijgen een plek in deze kern.
Blok 11 met rekenen hebben we gedaan. We leerden om getallen t/m 50 te plaatsen tussen de juiste
tientallen, erbij- en erafsommen t/m 20 met symbolen =,+ en -. Bij deze sommen leerden we gebruik
te
maken
van
bijna-dubbelen,
bijv:
6+6=12,
dus
6+7=
13.

De som 10+10+10+3 leerden we tekenen op een lege getallenlijn.
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Groep 4
Taal/spelling: We zijn bezig met 36 nieuwe themawoorden. We leren dat zinsdelen verplaatsbaar
zijn,dat je een werkwoord uit kunt breiden tot een langere zin en om woordgroepen te maken die
bestaan uit een lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. We leren wat
voorzetsels zijn en om een verslag en dialoog te schrijven. Bij spelling komen 3 nieuwe categorieën aan
de orde: woorden met eind-d/midden-d bijv. hond
meerlettergrepige woorden met gesloten lettergreep bijv. kasteel,woorden met open lettergreep bijv.
jager. ( Deze laatste is een hele moeilijke voor de kinderen )
Met rekenen leerden we nogmaals de tafels van 2, 5 en 10.We leerden aanzichten bij een getekend
bouwsel te zoeken. Om uit een verhaaltje een x-som/:-som te maken.
PAD
Bij PAD zijn we begonnen met het werken met
emotiekaartjes. Op maandag en donderdag hebben we
een kaartje op onze tafel staan met daarop een emotie
afgebeeld hoe we ons voelen. Over de dag verspreid kan
dit natuurlijk wisselen. Op vaste momenten praten we
daar over. De laatste 3 aangeboden emoties waren
prettig, opgewonden en moe. We bespreken met elkaar
dat sommige gevoelens fijn voelen en sommige niet.

Bijbelverhalen
Week 23:Roeping van de 12 discipelen
Bruiloft te Kana.
week 24:Jezus in de tempel.
Storm op het meer.
Jongen van Naïn.
week 25: Jezus loopt op het water.
week 26: Verschillende genezingen.
Vier vrienden.
Dochter van Jaïrus.
Week 27: De 10 meisjes.
De landheer en zijn wijngaard.
Het bruiloftsmaal.
Hartelijke groeten,
Juf Korenberg en juf van Bruggen.

Nieuwsbrief woensdag 7 juni 2017
Jaargang 11, nummer 9

Groep 5 en 6
Wat hebben we prachtige weken achter de rug. Het mooie weer nodigt uit om heerlijk te ontspannen.
Fietsen en zwemmen en dagjes uit. De zon doet de mens goed maar er moet ook weer gewerkt
worden. De komende weken gaan we de citotoetsen weer afnemen, spelling, rekenen, AVI, dat is
spannend voor de kinderen.
Bijbelse Geschiedenis
Hoofdstuk 33
Een open Hemel
Mirjam
Jakob en Esau
Engelen

Hoofdstuk 34
De nieuwe hemel en de aarde
Schaduwverhaal
De nieuwe schepping
Alles maak ik nieuw

Hoofdstuk 35
Bouw en inrichting van de tempel
Gelijkenis De Drachmen
Schaduwverhaal Help een ander.
je bent uniek

Rekenen in groep 5 zijn de toetsdoelen ;
Kinderen kunnen optellingen in het HTE- schema
uitrekenen.
Kinderen kunnen getallen tot en met 10.000 globaal tellen.
Kinderen kunnen lengtes [omtrekken] meten en gebruiken.
Kinderen kunnen bedragen van geld bij elkaar optellen.
Rekenen in groep 6 zijn de toetsdoelen ;
Kinderen kunnen meer dan twee geldbedragen cijferend bij
elkaar optellen
Kinderen kunnen schattend rekenen
Kinderen kunnen rekenen met inhoudsmaten l, dl, cl, ml
Kinderen kunnen gewichten bepalen kg, g.
Spelling in groep 5 ;
Wij oefenen met woorden van vergrotende en overtreffende trap.[klein ,kleiner, kleinst]
Woorden met meervoud op eren [ kinderen]
Woorden zoals hersenen, fluisteren, regenen.
Woorden als samenstelling zonder tussenletter [hijskraan, handdoek, vraagstuk.
Spelling in groep 6 ;
Woorden met voorvoegsel be-, ge-, ver-, bezoek, gebak, verkeer.
Tegenwoordige tijd van werkwoorden met stam op t ik fluit, hij fluit.
Woorden met i die klinkt als ie [liter, sigaret, spion, ]
Woorden met –tie [politie, vakantie, relatie]
Pad
We werken nu met emotiekaartjes. De leerling kan uit het emotiedoosje een emotiekaartje kiezen dat
weergeeft hoe hij zich voelt. Hij plaatst dit kaartje zichtbaar in zijn emotieblok. Het werken met
emotiekaartjes is een gemakkelijke en niet een bedreigende manier om je gevoelens te uiten. Dit kan
de gehele dag plaats vinden. Ze ervaren dat gevoelens gedurende de dag veranderen en denken na
over waarom dat zo is.
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Groep 7/8
Bijbelse geschiedenis
We hebben het de komende weken over de thema’s ‘een licht op mijn pad’, ‘vertel het aan de mensen’
en ‘bidden is aankloppen bij je Vader’. Hierbij komen teksten uit de Bijbelboeken Exodus, Psalmen,
Lucas, Jona en Mattheus aan bod.
We hebben het over de 10 geboden, over de discipelen die het evangelie verkondigen en over het
Onze Vader.
Rekenen
Met rekenen gaan we beginnen aan blok 12.
Voor blok 12 heeft groep 7 de volgende doelen:
- De leerlingen kunnen (eenvoudige) bewerkingen met hele getallen en
kommagetallen aangeboden in een context op de rekenmachine uitvoeren;
- De leerlingen kunnen (eenvoudige) breuken omzetten in kommagetallen en
omgekeerd.
Voor blok 12 heeft groep 8 de volgende doelen:
- De leerlingen voeren diverse meetactiviteiten uit en kiezen passende maten bij verschillende
grootheden;
- De leerlingen oefenen het werken met verschillende soorten grafieken;
- De leerlingen ontwerpen (vragen voor) een enquête;
- De leerlingen voeren berekeningen met gemiddelden uit;
- De leerlingen trekken conclusies uit gegevens en beoordelen of het gerechtvaardigd is om
bepaalde conclusies te trekken.
Taal
Met taal zijn we nog bezig met thema 8 en ronden dit af met een toets.
In groep 8 worden in dit thema de functiewoorden herhaald, gaat het over de
leestekens en directe rede. Moeten de leerlingen een autobiografie schrijven
en kijken we nog eens naar de meest gemaakte taalfouten.
Daarnaast komen er nog andere taalonderdelen aan bod, zoals
bijvoorbeeld een presentatie houden.
In groep 7 gaat het in thema 8 over voornaamwoorden, zinnen
in gebiedende wijs en de verschillende woordsoorten
(zoals onderwerp en lijdend voorwerp). Daarnaast leren de
leerlingen een klachtenbrief schrijven en een klachtgesprek voeren. Hoe doe je dat
nou netjes? En verder komen onderdelen als bijv. beeldspraak aan de orde. Genoeg
te leren dus nog!
Spelling
We zijn nog bezig met thema 8
Thema 8 groep 8:
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Thema 8 groep 7:

Zaakvakken
Bij Aardrijkskunde zijn we met het laatste blok gestart.
Groep 7 werkt over Zuid Europa. We gaan kijken hoe de mensen daar wonen en leven.
Groep 8 werkt over de Dienstverlening. Hoe doen ze dit in Australië, New Zeeland en Amerika.
Bij geschiedenis hebben we het over ‘De tijd van televisie en computer’. Dit hoofdstuk gaat over
Nederland en de wereld na de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen leren welke spanningen er na die
oorlog in de wereld waren en op welke manieren de mensen gingen samenwerken om een nieuwe
oorlog te voorkomen.
Met Natuniek hebben we het gehad over ‘techniek om je heen’. Dit ging over soorten woningen,
klimaten en huizen, architectuur, bouwen. Dit hoofdstuk ronden we 7 juni af met een toets.
Overig
Pad
Tijdens de laatste les hebben we posters gemaakt hoe we een ruzie moeten oplossen. Stop, Denk en
Doe.
Ze hangen in school en u bent van harte uitgenodigd om de posters te komen bekijken.
Musical groep 8 Herhaalde oproep voor hulp.
De komende weken gaan we aan de slag met de musical. Het zou fijn zijn als u als ouder wilt helpen bij
het oefenen. Dit omdat groep 7 een grote groep is die nog wel de cito-toetsen van juni moeten maken.
Een grote broer of zus is ook welkom. Wilt u zich per mail opgeven?
U kunt mailen naar m.altena@dedriester.nl.
Crea
Omdat niemand zich nog heeft opgegeven gaat het aanleggen van een schooltuin niet door.
Kamp
Op woensdag 14 juni hopen we te vertrekken naar Ossenzijl. We blijven daar tot en met vrijdag 17 juni.
Groep 7/8 ontvangt binnenkort de kampgids met hierin alle informatie.
Wel willen we u vast vragen of de fietsen van de leerlingen in orde zijn. Geen gladde banden enz.
Cito-toetsen
In de maand juni maakt groep 7 weer verschillende Citotoetsen. Zo kunnen we de ontwikkeling van de
leerlingen goed volgen en kunnen we methode-onafhankelijk meten in hoeverre de leerlingen de
leerstof van de verschillende vakgebieden beheersen. In deze periode nemen we de toetsen voor
rekenen, spelling en lezen af.
Het gaat erom dat we goed zicht krijgen op de ontwikkeling van de leerlingen. En omdat we allemaal
verschillend zijn, verloopt de ontwikkeling bij ieder kind ook weer anders. En komen er verschillende
resultaten uit. Het gaat niet om een goed cijfertje of lettertje halen, maar om hoe jij je op jouw niveau
ontwikkelt!
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Pré-advies groep 7
Tijdens de spreekavonden in juli geven wij als basisschool de leerlingen van groep 7 vanaf dit cursusjaar
een pré-advies. Hiervoor kijken we onder andere naar de leerprestaties, aanleg en ontwikkeling van
de leerling, gedurende de basisschoolperiode. In dit pré-advies staat welke type voorgezet onderwijs
op dít moment het beste bij de leerling past. Dit pré-advies kan later nog naar boven of beneden
bijgesteld worden. In groep 8 geven wij vóór januari voorlopig schooladvies en vóór maart het echte
schooladvies.
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Extra informatie…

Presentatieconcert en gratis proeflessen bij Muziekcentrum Zwartewaterland.
Op vrijdagavond 9 juni a.s. gaan de leerlingen van Muziekcentrum Zwartewaterland iets doen waar ze heel erg
goed in zijn: muziek maken!
De leerlingen en docenten geven een presentatieconcert in MFA Streukeler Veste (Prinsenstraat 24 Hasselt)
van 19.30-20.30. Je bent van harte welkom om te komen kijken en luisteren.
Op woensdagmiddag 14 juni a.s. kunnen basisschoolleerlingen een gratis proefles krijgen op gitaar, orgel,
piano of keyboard.
Er is een wachtlijst voor vioollessen. Daarom is er dit jaar geen mogelijkheid om een proefles viool te volgen.
Lijkt het je leuk om een instrument te gaan bespelen? Stuur dan een mail met je naam, leeftijd en gekozen
instrument naar: aletta@mczwartewaterland.nl
Je wordt dan ingepland voor een les en krijgt daarover z.s.m. bericht.
Misschien tot ziens bij één van de activiteiten!
Aletta Jansen

