
  

 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 01 verstuurd op 10 september 

Algemeen 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Schooljaar 2019-2020 is weer van start gegaan! Misschien bent u al in de gelegenheid geweest om een 
kijkje te kunnen nemen in het lokaal van groep 1/2/3/ of 4/5/6. Deze lokalen zijn in de vakantie 
voorzien van nieuwe vloerbedekking. Ook zijn er nieuwe screens en zonneschermen aan de buitenkant 
van de school geplaatst. Alles ziet er weer heerlijk fris en nieuw uit.  Wij hopen dat we met elkaar een 
goed en vooral gezond schooljaar tegemoet gaan. Graag zien we u op de informatieavond van 24 
september, start 20.00 uur! 
 
Paul Knuivers 
Locatiecoördinator o.b.s. De Driesprong 
 
 

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! 

 
Schoolreisje  
Het schoolreisje van groep 1 t/m 6 is verplaatst van donderdag 19 september naar dinsdag 17 
september. Meer informatie heeft u via een brief ontvangen. Groep 7/8  gaan op schoolkamp van 
maandag 16 t/m woensdag 18 september. We wensen alle kinderen heel veel plezier toe! 

 
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 (op dit moment is de stichting in overleg met de gemeente over welke vervoerder dit gaat 
worden). 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: 

 
 
 
 
 

Batsdijk 23  
7261 SN Ruurlo 
tel: 0573 – 452844 
www.obsde3sprong.nl 
directie@obsde3sprong.nl 
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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 
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Septemberfeest 
Op vrijdag 13 september vieren we samen met de andere basisscholen  van Ruurlo  het 
septemberfeest. De leerlingen worden  13 september om 09:45 uur op de Blikmansweide (feestweide 
t.o. hotel Avenarius) in Ruurlo verwacht.  Na afloop kunnen alle leerlingen om  12.30 uur bij de poort 
van het feestterrein weer worden opgehaald. 
 
Programma Septemberfeest Basisscholen 
      10:00 uur:  Opening in de grote feesttent. 
+/- 10:30 uur:  Groepen 1 en 2: Theater  ‘De Trekwagen’ in de kleine feesttent                          
   Groepen 3 en 4: Spelletjes op de feestweide 
                      Groepen 5 en 6: Wandeltocht met opdrachten vanaf de feestweide                                                      

 Groepen 7 en 8: “Jongens tegen de meisjes” in de grote feesttent 
+/- 11:45 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:  “Jongens tegen de meisjes” in de grote feesttent 
 Groepen 7 en 8: Spellencircuit op de feestweide  

+/- 12:30 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 Monique, juf Carla en juf Stien de leerlingen begeleiden. Daarnaast 
helpen er ook diverse ouders mee om er een leuke ochtend van te maken. We wensen iedereen alvast 
een heel fijn Septemberfeest toe! 
 

Studiedag OPONOA 
Op woensdag 9 oktober a.s. zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor alle leerkrachten van 
stichting OPONOA.  
 

Krentenbaard 
Op dit moment heerst er krentenbaard op school. 
 

AMV 
Onze muziekjuf Nardi is in blijde verwachting. Haar kindje wordt eind februari verwacht. Ze zal het 
stokje daarna overdragen aan haar collega. We wensen juf Nardi een fijne zwangerschap toe. De 
kinderen van groep 7/8 krijgen dit schooljaar ook les van haar. 
 

HVO lessen 
Juf Monique Bolhuis is nog steeds herstellende van haar val. Er wordt druk gezocht naar vervanging, 
maar dit is tot op heden nog niet gelukt. We wensen juf heel veel beterschap toe. 
 

Kinderpostzegels 
Op woensdag 25 september om 12.00 uur start de kinderpostzegelactie, met dit jaar als 
thema: “Dichtbij ieder kind, samen in actie voor dakloze kinderen.” Een deel van het 
opgehaalde geld wordt ingezet voor de daklozenopvang. Deze kinderen hebben al veel 
meegemaakt en ook in de opvang gaan ze weer door een moeilijk periode heen. De 

opbrengst gaat deels naar kinderen in Nederland en deels naar kinderen in het buitenland.  We 
wensen de kinderen van groep 7/8 veel succes met deze actie.  
 

 
 
 



  

Wecycle 
In de hal van school staan dozen waar u uw oude elektrische apparaten kunt inleveren. School 
ontvangt hiervoor punten die inwisselbaar zijn voor spelmateriaal. De Wecycle actie duurt tot medio 
november. 
 

 
Papiercontainer 
Deze week staat de container er weer. U kunt uw papier kwijt t/m zondag 15 september.  
 

Veiligheid 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een hesje op de fiets aantrekt? Dit i.v.m. de veiligheid.  
Alvast bedankt! 
 
 

Vakantierooster 2019-2020  

Herfstvakantie 19-10-2019  t/m 27-10-2019 
Kerstvakantie 21-12-2019  t/m 05-01-2020 
Voorjaarsvakantie 22-02-2020  t/m 02-03-2020 
Pasen 13-04-2020 
Meivakantie (incl. Koningsdag) 25-04-2020  t/m 10-05-2020 
Hemelvaart + vrijdag 21-05-2020 en 22-05-2020 
Pinksteren 01-06-2020  
Zomervakantie 18-07-2020  t/m  30-08-2020 
 
*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. 
Deze wordt zo vroeg mogelijk bekend gemaakt. 
 
 
 

Kalender september/oktober 

9 september    vergadering OR 
9 september    vergadering MR 
10 september   start WeCycle actie t/m medio november 
13 september    Septemberfeest (leerlingen s ’middags vrij) 
16 t/m 18 september   schoolkamp groep 7/8 
17 september   schoolreis groep 1 t/m 8 
24 september   informatieavond 
27 september   verkiezingen leerlingenraad 
9 oktober   studiedag OPONOA (alle leerlingen vrij) 
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