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Algemeen
Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar is al weer enige weken onderweg. De leerlingen en leerkrachten hebben hun ritme weer
gevonden. Op 11 september hebben we onze jaarlijkse informatieavond gehouden. Het was fijn om te
zien dat veel ouders aanwezig waren! Tijdens deze avond werd voornamelijk de schoolontwikkeling
toegelicht. O.a. het ontwikkelen van eigenaarschap bij de kinderen. Dit gebeurt namelijk, binnen een
doorgaande lijn binnen school. Positief kritisch zijn naar eigen (of elkaars) werk is daarbij ons motto!
Daarnaast was er nog even de gelegenheid om in de lokalen te kijken en/of vragen te stellen.
Namens het team,
Paul Knuivers
Locatiecoördinator

Start van de leerlingenraad – actief burgerschap
Op school hebben wij, in de groepen 5 t/m 8, op vrijdag 21 september leerlingenraadsverkiezingen
gehouden. Voorafgaande aan de verkiezingen moesten de leerlingen, die zitting wilden innemen,
campagne voeren. De volgende kinderen mogen dit jaar deelnemen aan de raad: Niven, Femke,
Shannon en Luuk, van harte gefeliciteerd. Het doel van deze raad is o.a. de leerlingen kennis te laten
maken met het democratisch proces, mede verantwoordelijk maken van schoolse zaken en het
bevorderen van actief burgerschap.

3 oktober studiedag OPONOA
Op woensdag 3 oktober zijn alle scholen van OPONOA gesloten. Alle leerkrachten hebben dan een
studiedag in Neede. Tijdens deze dag worden er allerlei verschillende workshops gegeven.

Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober
Dit jaar hebben wij de Kinderboekenweek gekoppeld aan een thema
van Faqta (boeken en verhalen). Op maandag 24 september is het
nieuwe leesplein geopend door een aantal leerlingen. We gaan
hiermee uiteindelijk vier weken aan de slag. In de kinderboekenweek
staat "vriendschap" centraal. Uiteraard zullen wij hier ook veel
aandacht aan besteden. Zo mogen de kinderen de aankomende weken
op woensdag samen met een vriendje lezen. Dit kan dus iemand zijn
uit een andere groep. Elke ochtend mogen er aan aantal kinderen uit
alle groepen plaats nemen aan de lange leestafel om hier heerlijk rustig een eigen gekozen boek te
lezen. We wensen de kinderen en natuurlijk ook de ouders de aankomende tijd heel veel
(voor)leesplezier toe!

Schoolfotograaf
Woensdag 10 oktober komt de schoolfotograaf bij ons op school. Om 8:15-8:45 uur is
er de mogelijkheid om onze leerlingen met hun broertjes/broers en zusjes/zussen, die
niet bij ons op school zitten, te laten fotograferen. U krijgt van Backx positief een
inlogcode en daarmee kunt u op www.backxpositief.nl de foto’s en eventuele andere
producten bestellen. Wij als school spelen hier verder geen rol in.

Kinderpostzegels
Op woensdag 26 september om 12.00 uur gaat de landelijke kinderpostzegelactie
weer van start gegaan. De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan de deuren langs
om deze te verkopen. Succes groep 7 en 8!
Actie tankstation Kanters
Ook dit jaar zijn er weer boeken te sparen bij tankstation Kanters in Ruurlo.
U spaart toch ook voor onze school?

Fietskeuring
Het seizoen nadert waarbij het 's morgens later licht is en 's avonds eerder donker wordt. Mede
daarom is Veilig Verkeer Nederland, afdeling Berkelland i.s.m. met de fietsersbond en de Politie ook
dit jaar voornemens om op dinsdagochtend 30 oktober a.s. een fietscontrole te houden. Eventuele
hercontrole vindt plaats op woensdag 7 november van 14.00 uur tot 15.00 uur aan het politiebureau
te Ruurlo, de Smidse 7. Het doel van deze controle is om de kinderen bewust te maken dat het rijden
op een goede fiets de veiligheid vergroot en om de staat van onderhoud waarin de fietsen zich
bevinden te verhogen.
De controle bestaat uit de volgende onderdelen:
- stuur - bel (doet hij het) - handvatten (zitten ze vast)
- werking van de rem(men)
- toestand van de banden (zijn ze opgepompt, zitten er geen scheuren in)
- wielen en spaken (zitten er losse spaken in)
- zadel (zit het vast en staat het op goede hoogte)
- trappers (voorzien van reflectoren)
- ketting (staat hij strak genoeg)
- reflector achterzijde fiets
- reflecterende banden c.q. 2 reflectoren per wiel
- werking van de verlichting (niet voor leerlingen uit groep 1 en 2)
Na de controle van een fiets wordt de kinderen een kaartje gegeven waarop wordt aangegeven wat
wel en wat niet in orde is. Indien alles in orde is wordt de fiets voorzien van een sticker.

Van de ouderraad
Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt…
De vrijwillige bijdrage bedraag €30,- per leerling voor schooljaar, voor leerlingen die na 1 januari
beginnen, bedraagt de bijdrage €15,- per leerling voor het lopend schooljaar. Deze bijdrage wordt
o.a. gebruikt voor; Sinterklaasfeest, septemberfeest, musical etc.)
Wij verzoeken u vriendelijk deze bijdrage voor 1 december over te maken op bankrekening NL57
RABO 0356737675 t.n.v. Ouderraad De Driesprong. Graag vermelding van de naam (namen) en de
groep(en) van uw kind (eren).

Kalender oktober-november
3 oktober
9 oktober
10 oktober
20 t/m 28 okt
31 oktober
7 t/m 12 nov
12 november
19 november
21 november

studiedag OPONOA (alle leerlingen vrij)
MR/OR vergadering
schoolfotograaf
herfstvakantie
controle op hoofdluis
oudpapier
week van de voortgangsgesprekken
OR-vergadering
MR-vergadering

