
  

 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 01 verstuurd op 26 augustus 

Algemeen 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
a.s. Maandag starten we weer met een nieuw schooljaar. We hopen dat iedereen heeft genoten van 
de vakantie en klaar is voor het nieuwe schooljaar! Het team is er in ieder geval klaar voor en wij 
hebben zin om de kinderen weer te zien!  In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over een aantal 
praktische die van belang zijn bij de opstart van het nieuwe schooljaar. Indien er zaken alsnog niet 
helder voor u zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
Daarnaast starten er een aantal nieuwe kinderen bij ons op school. Wij wensen hen en hun ouders een 
fijne en leerzame tijd bij ons op school! 
 
Een fijn schooljaar gewenst, 
 
Paul Knuivers 
Locatiecoördinator OBS De Driesprong 
 

 
Informatieavond dinsdag 28 september 
Ook 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 (inschrijven kan binnenkort via de Parro App).  Wilt u zich aanmelden voor 17 september.  
 
Afwezigheid Stien 
Zoals u weet kan Stien Meutstege voorlopig nog niet werken. Gelukkig is het gelukt om vervanging te 
regelen. Juf Marlin zal Stien op maandag t/m woensdag gaan vervangen.  
 
Schoolreisje (datum gewijzigd)  /schoolkamp 
Op dinsdag 21 september gaan de kinderen van groep 1 t/m 6 op schoolreisje. U ontvangt binnenkort 
hier meer informatie over. Groep 7 en 8 gaan van 15 t/m 17 september op schoolkamp. 
 
Coronamaatregelen 
In het basisonderwijs zijn er weinig aanpassingen (in vergelijking met voor de zomervakantie). Hierbij 
de belangrijkste aanpassingen: 

• Bij milde verkoudheidsklachten mogen kinderen van 0-12 jaar wel naar school (zie de 
beslisboom in de bijlage). 

• Externen mogen weer in school (zoals ouders, vrijwilligers) als de 1,5 meter afstand wordt 
toegepast. Het brengen en halen van kinderen blijft nog even zoals het was. Alle kinderen 
worden buiten bij het plein afgezet.  

• Bij de TSO blijft het ook nog ongewijzigd. Ouders die helpen worden om 12.10 uur buiten 
verwacht. Bij slecht weer mogen TSO-ouders mee naar binnen. 

• De gymlessen worden weer zoals vanouds opgestart (zie hieronder). 

• De peuterochtenden gaan weer plaatsvinden! Alle eerste woensdagen van de maand (vanaf 6 
oktober)! Zeg het voort! 
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Groepsvorming  
Als het nieuwe schooljaar start moeten de kinderen 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! 

 
Parro 
Onze school maakt gebruik van de Parro-App! De Parro app is 
vergelijkbaar met WhatsApp, maar dan AVG-proof en is gelinkt aan 
ParnasSys, ons leerlingadministratie systeem. 
 
Afspraken rond het gebruik van de Parro-app. 
 
Bereikbaarheid: De leerkrachten zijn via de Parro App op eigen werkdagen bereikbaar van 7.30u.- 
17.00u. 
 
Beschikbaarheid: Vanuit school streven we naar een vlotte communicatie, maar zullen lang niet altijd 
direct reageren. Het grootste gedeelte van de dag staan de meesten van ons voor de groep. Lesgeven 
aan en aandacht voor uw kinderen krijgen voorrang. 
 
Waarover communiceren wij? Praktische zaken zoals bijv. uitjes, spullen meenemen maar ook nieuws 
vanuit de groep, een leuke foto (AVG-proof), een mooi project enz. kortom, een kijkje in de groep. Ook 
kunnen we de gesprekken plannen via Parro zodat de lijsten in de hal niet meer ingevuld hoeven te 
worden. Wilt u uw kind afmelden i.v.m. ziekte, dan is het verzoek om dit telefonisch te doen. 
 
Installatie: U kunt de app downloaden via de Apple App Store of Google Play Store, op uw telefoon 
en/of tablet. Parro werkt ook via de computer of Windows Phone: https://talk.parro.com 
 
Voor de koppeling met de Parro app, worden de mailadressen vanuit het administratiesysteem 
ParnasSys gesynchroniseerd. Voor aanvullende vragen over de Parro App en om extra uitleg te krijgen 
kunt u op deze link klikken: https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders 
 
AVG Toestemming verlenen 
In het verleden kreeg u jaarlijks bij het begin van het schooljaar een brief mee waarin u kunt aangeven 
waar toestemming voor geeft. Voor dit schooljaar is het wenselijk dat u hiervoor de parro app gaat 
gebruiken. Dit kunt u binnenkort doen bij het kopje “profiel”.  
 
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! Dus graag 
eten en drinken meegeven.  
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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. 
 
Tijden:  

 
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.  
 
Papiercontainera 
Aankomende week staat de container er weer. U kunt uw papier kwijt t/m zondag 5 september.  
 
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! 
 
 
  

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 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
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Vakantierooster 2021-2022  

Herfstvakantie   16 t/m 24 oktober 2021 
Kerstvakantie   25 december 2021 t/m 9 januari 2022 
Voorjaarvakantie  26 februari t/m 6 maart 2022 
Goede vrijdag + Pasen  Pasen 15 t/m 18 april 2022 
Meivakantie + Koningsdag 23 april t/m 8 mei 2022 
Hemelvaart   26 en 27 mei 2022 
Pinksteren   5 en 6 juni 2022 
Zomervakantie   9 juli t/m 21 augustus 2022 
 
*Naast de bovenstaande vakantiedagen om, kan het team nog studiedagen inplannen. Op deze 
studiedagen zijn de leerlingen vrij. Deze data zijn op dit moment nog niet bekend. Deze worden zo 
vroeg mogelijk bekend gemaakt. 
 
 

Kalender september/oktober 

30 augustus   eerste schooldag 
10 september   septemberfeest (aangepast) 
15 t/m 17 september  schoolkamp groep 7 en 8 
21 september   schoolreis groep 1 t/m 6 
21 september   vergadering MR 
28 september    informatieavond 
29 september    start actie kinderpostzegels 
5 oktober   dag van de leraar 
6 oktober   peuterochtend 
16 oktober t/m 24 oktober herfstvakantie  
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