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Algemeen
Beste ouders/verzorgers,
Schooljaar 2018-2019 is weer van start gegaan. Na een warme zomervakantie is het goed om het
‘gewone leven’ weer op te pakken. Veel kinderen zijn toch wel blij dat de school begint. Weer
contacten met klasgenootjes, vrienden of vriendinnen en volgens een vast patroon leven. Kennelijk
hebben kinderen – en misschien ook wel volwassenen – hier behoefte aan. In ieder geval hopen wij
dat we een goed en vooral gezond schooljaar tegemoet gaan. Graag zien we u op de informatieavond
van 11 september!
Namens het team,
Paul Knuivers
locatiecoördinator

Groepsvorming
Het nieuwe schooljaar is gestart. De kinderen moeten allemaal weer even wennen aan hun nieuwe
klas en juf of meester. Daarom doen we in de eerste weken veel “Gouden Lessen” en zetten we
taakspel in. Hiermee leren we elkaar goed kennen en praten we over hoe we dit schooljaar met elkaar
om willen gaan. We maken er samen een leuk en leerzaam jaar van!
Schoolreis
Op donderdag 20 september gaan we met de leerlingen van groep 1 t/m 8 met de bus naar Arnhem.
We gaan naar Burgers Zoo. Uw kind krijgt tijdens deze dag wat te eten en te drinken, maar wij zouden
het fijn vinden dat u uw kind wat extra eten en drinken mee geeft in een rugtas. Volgende week
ontvang u meer informatie.

Studiedag 6 september
Op donderdag 6 september zijn alle kinderen vrij. Het team van De Driesprong heeft dan een
studiedag.

Opnames RTL 4
Eind vorig schooljaar heeft RTL 4 opnames gemaakt voor een programma bij de Cactus Oase. Een
aantal leerlingen “van de oude groep 7/8” zijn hierbij geweest. Deze aflevering zal in
september/oktober uitgezonden worden.

Gymnastiek
Groepen 1 t/m 8:
De leerlingen gymmen 1 keer per week op het plein en het sportveld bij school. Verder gaan alle
leerlingen een maal per week gymmen in de sporthal ’t Rikkenhage te Ruurlo. Ze gaan hier met de bus
naar toe. De lessen Sport en Spel worden verzorgd door een docent van Sportfederatie Berkelland. Wij
adviseren ouders om, op dagen dat er gymles is, de kinderen in makkelijke kleren en schoenen naar
school te laten komen.

Gymnastiektijden:
Maandagmiddag plein:
Groep 7/8:
13.00-13.35 uur
Groep 1/2/3:
13:35-14.10 uur
Groep 4/5/6:
14.10-14.45 uur

Donderdagmiddag sporthal:
Groep 1/2/3 en 4/5/: 13.00-14.00 uur
Groep 6/7/8:
14.00-15.00 uur

Septemberfeest
Op vrijdag 14 september vieren we samen met de andere basisscholen van Ruurlo het
septemberfeest. De leerlingen worden 14 september om 9:00 uur op de Blikmansweide (feestweide
t.o. hotel Avenarius) in Ruurlo verwacht. Na afloop kunnen alle leerlingen om 11.45 uur bij de poort
van het feestterrein weer worden opgehaald.
Programma Septemberfeest Basisscholen
9:15 uur: Opening (verzorgd door De Driesprong!) in de grote feesttent.
+/- 9:30 uur: Groepen 1 en 2: Theater ‘De Trekwagen’ in de kleine feesttent
Groepen 3 en 4: Spelletjes op de feestweide
Groepen 5 en 6: Speurtocht vanaf de feestweide
Groepen 7 en 8: Goochelaar en magisch jongleur in de grote feesttent
+/- 10:30 uur: Groepen 1 en 2: Spelen in de speeltuin op het Loo
Groepen 3 en 4: Theater ‘De Trekwagen’ in de kleine feesttent
Groepen 5 en 6: Goochelaar en magisch jongleur in de grote feesttent
Groepen 7 en 8: Spellencircuit op de feestweide
+/- 11:45 uur: Alle kinderen van De Driesprong eindigen op de Blikmansweide.
Denkt u aan geschikte kleding voor op de weide! Er wordt deze ochtend getrakteerd, de leerlingen
hoeven dus geen eten en drinken mee te nemen. ’s Middags zijn alle leerlingen vrij.
Deze ochtend zullen juf Ceriel, juf Petra, meester Paul en juf Leslie de leerlingen begeleiden. Voor hulp
bij de verschillende activiteiten zijn we op zoek naar enthousiaste ouders. Wij zoeken 1 ouder bij groep
7/8 (om de groep te begeleiden bij de spelletjes), 2 ouders bij groep 5/6 (begeleiding van de groepjes
bij de speurtocht), 1 ouder bij groep 1/2 (gedurende de hele ochtend).
Voor de uitleg van de spelletjes van groep 7/8 moeten de begeleiders om 10.00 uur bij het
spellencircuit op de feestweide zijn. De speurtocht van groep 5 en 6 start zo snel mogelijk na de
opening vanaf de feestweide.
Lijkt het u leuk om ook mee te helpen? Geeft u dit dan door aan een van de leerkrachten. U kunt
hierbij aangeven bij welke groep u wilt helpen. Bij voorbaat onze dank hiervoor!

Vanuit de TSO (tussen schoolse opvang)
De TSO is weer van start gegaan. Een kleine aanpassing dit schooljaar is het aantal ouders dat per keer
moet oppassen (van 4 naar 3). Dit is mede het gevolg van de nieuwe klassenverdeling. Indien er
“calamiteiten” zijn, dan kunt u zoals u gewend bent, altijd terecht bij de aanwezige leerkrachten. Deze
aanpassingen passen binnen de richtlijnen die gelden voor de tussen schoolse opvang.
Oproep!
Daarnaast is de commissie op zoek naar nieuwe leden voor de organisatie (o.a. planning maken) van
de TSO. Denkt u dit is wat voor mij, geef dit dan door aan de commissie!

Kalender september/oktober
3 september
3 september
6 september
10 september
11 september
14 september
20 september
21 september
3 oktober
10 oktober

vergadering OR
vergadering MR
studiedag (alle leerlingen vrij)
start WeCycle actie t/m medio november
informatieavond
Septemberfeest (leerlingen s ’middags vrij)
schoolreis groep 1 t/m 8
verkiezingen leerlingenraad.
studiedag OPONOA (alle leerlingen vrij)
schoolfotograaf

Vakantierooster 2018-2019

zomervakantie 2018

16-07-2018 t/m 24-08-2018

herfstvakantie

20-10-2018 t/m 28-10-2018

kerstvakantie

22-12-2018 t/m 06-01-2019

voorjaarsvakantie

23-02-2019 t/m 03-03-2019

Pasen

22-04-2019

meivakantie (incl. Koningsdag)

27-04-2019 t/m 05-05-2019

Hemelvaart + vrijdag

30-05-2019 en 31-05-2019

Pinksteren

08-06-2018 t/m 16-06-2019

zomervakantie

20-07-2019 t/m 01-09-2019

*Naast de bovenstaande vakantiedagen om kan het team nog studiedagen inplannen. Op deze studiedagen
kan het zijn dat de leerlingen vrij zijn. Deze data zijn op dit moment nog niet bekend.

Ingezonden:

