
  

 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 01 verstuurd op 4 september 

Algemeen 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Wij hopen dat iedereen, met inachtneming van de geldende maatregelen, heeft kunnen genieten van 
een welverdiende vakantie. Wederom staat er een, zoals het er nu naar uit ziet, bijzonder schooljaar 
op ons te wachten. Het coronavirus steekt weer geleidelijk de kop op en dat betekent dat de 
maatregelen nog niet versoepeld zullen worden ten opzichte van het einde van afgelopen schooljaar. 
Vanzelfsprekend blijven we de ontwikkelingen volgen. We laten ons hierbij leiden door de richtlijnen 
van de regering en de adviezen van de RIVM en de GGD. Heeft u vragen of tips ten aanzien hoe wij het 
onderwijs inrichten, laat het ons weten!  
 
Een fijn schooljaar gewenst, 
 
Paul Knuivers 
Locatiecoördinator o.b.s. De Driesprong 
 
 

Informatieavond dinsdag 15 september 
Dit schooljaar zal de informatieavond er iets anders uit zien i.v.m. Covid’19. Om de 1,5 meter te kunnen 
garanderen mag er per leerling één ouder op de informatieavond komen. Tevens moet u zich 
aanmelden (via de groepsleerkracht).  Wilt u zich aanmelden voor 7 september.  

 
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! 
 

Bewegingsonderwijs  
Groepen  1 t/m 8:  
De leerlingen gymmen op maandagmiddag op het plein en/of sportveld bij school. Op 
donderdagmiddag gaan de leerlingen gymmen in de sporthal ’t Rikkenhage te Ruurlo. Ze gaan hier met 
de bus naar toe. De lessen 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. Op donderdag zijn gymkleding en gymschoenen verplicht. 
 
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:     13.00-13.45 uur 
Groep 6/7/8:  13.45-14.30 uur 

http://www.obsde3sprong.nl/
mailto:directie@obsde3sprong.nl


  

Groep 1/2/3 
In de komende weken gaan we in groep 1/2/3 aan de hand van het boek “Agent en boef” aan het werk 
met regels en afspraken. ‘Boef ontsnapt uit de gevangenis, en haalt allerlei streken uit. Ook in de klas 
en dat kan niet langer! Er zijn regels nodig om alles goed te laten verlopen’. Die regels gelden natuurlijk 
niet alleen voor boef, ook de leerlingen en leerkrachten moeten zich eraan houden. We maken met de 
leerlingen samen regels en bekijken welke regels er in onze groep nodig zijn. 
 

Septemberfeest 
Zoals u weet gaat het septemberfeest helaas niet door. Om er toch een leuke dag van te maken 
organiseren wij op school ons eigen feestje. Voor deze dag gelden de gewone schooltijden!  
 

Studiedag  
Op vrijdagmiddag 25 september zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiemiddag. 
 

Hoofdluiscontrole 
Voorlopig houden wij op school geen hoofdluiscontrole. Het is wel van belang dat u uw kind regelmatig 
controleert. Voor meer informatie, neem is een kijkje op; https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-
en-behandelen 

 
AMV (muziekles) 
Dit schooljaar worden de muzieklessen gegeven door mevr. Jansen-
Venneboer van Stichting Muziek en Kunstwijs.  
 

HVO lessen 
De HVO lessen worden weer opgestart voor de leerlingen uit groep 7 en 8. Dit schooljaar worden de 
lessen (op dinsdagmiddag) wederom verzorgd door mevrouw Bolhuis.  

 
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. Spaart u ook mee!  

 
Veiligheid 
Aanrijroute school: 
Voor de veiligheid van onze kinderen willen wij u graag adviseren om via de Batsdijk de Scholtenweg 
in te gaan. Graag de Scholtenweg als éénrichtingsweg gebruiken.  Zo geeft dit minder verkeershinder 
bij school.  
 
Hesjes: 
De natte en donkere tijden komen er weer aan. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een hesje op de 
fiets aantrekt? Dit i.v.m. de veiligheid.  Alvast bedankt! 
 

Papiercontainer 
Deze week staat de container er weer. U kunt uw papier kwijt t/m zondag 6 september.  
 

Groene schoolplein: 
Op 11 september wordt de boomhut geplaatst! Wij zijn enorm benieuwd naar het resultaat! 
 
 
 
 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen


  

Vakantierooster 2020-2021  

zomervakantie 18-07-2020  t/m  30-08-2020 
herfstvakantie  19-10-2020 t/m 23-10-2020 
kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021 
voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 16-02-2021 
Pasen 05-04-2021 
meivakantie (incl. Koningsdag) 26-04-2021 t/m 07-05-2021 
Hemelvaart + vrijdag 13-05-2021 en 14-05-2021 
Pinksteren 25-05-2021 
Zomervakantie  19-07-2021 t/m  27-08-2021 
 
*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 

7 september    vergadering OR 
13 september    feestelijke dag op school + plaatsen boomhut 
15 september    informatieavond 
22 september    vergadering MR 
22 september    buitenlesdag 
25 september   studiemiddag (alle leerlingen s ’middags vrij) 
30 sept t/m 10 oktober  kinderboekenweek  
5 oktober   dag van de leraar 
7 oktober   peuterochtend 
12 oktober   vergadering OR/MR 
14 oktober   handbaltoernooi groep 3 t/m 6  
17 oktober t/m 25 oktober herfstvakantie  
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Computertypen, Word en Presentaties maken als een basis voor de toekomst! 
Op 14 september 2020 starten wij met deze cursus bij jullie op school. De cursus is bedoeld 
voor leerlingen uit de groepen 6, 7 & 8. Wanneer je deze volgt en met succes afsluit krijg je 

een diploma. 
De cursus bestaat uit 15 lessen (incl. examen) van 90 minuten. Hierin komt van alles aan 

bod; Je leert o.a. blind typen, hoe de computer werkt, mooie opmaak van teksten, tabellen 
en presentaties maken. 

Een echte investering voor de toekomst! 
Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke begeleiding. 

Er zijn nog plaatsen vrij! 
Inschrijven kan via onze website; www.deopleidingscentrale.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  

 


