
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 02 verstuurd op    oktober 

Algemeen 
Beste ouders/verzorgers,  
Het schooljaar is al weer enige weken onderweg. De leerlingen en leerkrachten hebben hun ritme weer 
gevonden. Op 24 september hebben we onze jaarlijkse informatieavond gehouden. Het was fijn om te 
zien dat veel ouders aanwezig waren! Tijdens deze avond werd door dhr. Co van Schaik wat algemene 
zaken en een aantal schoolontwikkelingen toegelicht. O.a. het begrijpend lezen en Gynzy. 
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 27 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: Tess (groep 5), 
Nienke (groep 6), Lobke (groep 7) en Job (groep 8), 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.   
 

Stagiaires stellen zich voor 
Ik ben Jikke te Molder, 17 jaar en ik kom uit Mariënvelde. Ik doe de opleiding onderwijsassistent op 
het Graafschap college in Groenlo. Ik loop aankomende periode van 2 september tot 28 januari, stage 
in groep 1,2,3, op de maandag en dinsdag bij juffrouw Stien. 
 
Hallo mijn naam is Tim Eppingbroek. Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Mariënvelde. 
In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om te volleyballen en hou erg veel van feestjes en gezelligheid! 
Ik zit in het laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent en hoop in juli mijn diploma in ontvangst 
te mogen nemen! Ik loop het komende half jaar stage in groep 4, 5 en 6. 
Ik vind het onwijs leuk om met kinderen te werken, omdat kinderen leergierig zijn en graag willen 
weten hoe de wereld nou eigenlijk in elkaar zit. Dan is er natuurlijk niks mooier om ze daar in te mogen 
begeleiden. 
 
Hallo allemaal! 
Ik ben Lieke Rossing(25 jaar) en sinds 24 september loop ik stage in groep 7-8. Tot en met januari ben 
ik dinsdag en/of donderdag aanwezig. Ik zit in Zwolle (Overijssel) op de PABO, daar doe ik de verkorte 
deeltijdopleiding tot juf in het basisonderwijs! De andere dagen van de week werk ik bij een biologische 
bakkerij in Zutphen, de Driekant. Daar maak ik lekkere cappuccino’s en verkoop vooral heeeel veel 
brood. Ook werk ik daar met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dus mensen die werken 
een beetje moeilijk vinden doordat ze een beperking hebben. Dat vind ik hartstikke leuk werk! Toch 
lijkt het me het allerleukst om juf te worden.  
Mijn hobby's zijn tekenen, schilderen, cappuccino’s maken, reizen maken met mijn vriend en thuis 
schoffelen in mijn moestuin. Ik heb 4 kippen, waarvan er eigenlijk maar 1 een naam heeft: Snelle Japie. 
3 keer raden waarom die kip zo heet! :) Ik ben benieuwd naar ieders hobby’s en huisdieren, dat mag 
je me allemaal (niet allemaal tegelijk) vertellen in de pauze.  
Ik hoop op een vrolijk en leerzaam half jaar!  
Groetjes, Juf Lieke 
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Voorstellen Berkelandse sportfederatie 
Wij zijn Dennis Krol en Anouk Groot Kormelink, beide werkzaam bij Sport Federatie Berkelland en wij 
verzorgen dit jaar de lessen bewegingsonderwijs op school. 
  
In onze lessen maken wij gebruik van het SFB-vakwerkplan. Dit is een planning voor het hele 
schooljaar waarin de landelijke beweegleerlijnen, de voorbereiding voor schoolsporttoernooien en 
de sportintro’s zijn verwerkt. Zo maken leerlingen kennis met allerlei lokale 
sporten/sportverenigingen en kunnen zij zich motorisch op alle vaardigheden ontwikkelen. 
 De motorische ontwikkeling van leerlingen volgen wij in ons leerlingvolgsysteem. Dit jaar nemen wij 
hiervoor bij de groepen 2 en 5 de HAN-beweegtest af. Waar nodig kunnen we dan extra zorg bieden 
tijdens de gymles of misschien ontdekken we juist wel een talent voor een bepaalde sport. 
  
Mochten jullie vragen hebben over onze gymlessen, het vakwerkplan of de beweegtest, neem gerust 
contact met ons op.  
 
Met sportieve groet, 
Dennis en Anouk  
Sport Federatie Berkelland 
 www.sportfederatieberkelland.nl 
  

 Maandag Anouk 
  
anouk@sportfederatieberkelland.nl 
  

Groep 1 t/m 8 

Donderdag Dennis 
 
dennis@sportfederatieberkelland.nl 
  

Groep 1 t/m 8 

Like ons op facebook 
 www.facebook.com/sportfederatieberkelland 
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9 oktober studiedag OPONOA 
Op woensdag 9 oktober zijn alle scholen van OPONOA gesloten. Alle leerkrachten hebben dan een 
studiedag in Eibergen. Tijdens deze dag worden er allerlei verschillende workshops gegeven.  
 

Ontruimingsinstallatie 
Vorige week heeft de firma Platvoet een interne ontruimingsinstallatie op school geïnstalleerd. Het 

team heeft inmiddels een ontruimingsoefening gehouden en daarbij gebruik gemaakt van het alarm.  

Deze ontruiming verliep vlekkeloos. 

 
Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober  
Dit jaar hebben wij de Kinderboekenweek gekoppeld aan een 
thema van  Faqta. In de kinderboekenweek staat "Reis je mee?” 
centraal. De verschillende vervoersmiddelen worden in deze 
periode onder de aandacht gebracht.  Natuurlijk zullen wij veel 
aandacht besteden aan het lezen van diverse boeken.  
Groep 7/8 ontmoet op donderdag 10 oktober in de bibliotheek in Ruurlo schrijfster Marte Jongbloed. 
We zoeken nog één ouder die als begeleiding mee wil fietsen. We vertrekken om 09.00 uur van school 
en gaan om 10.30 uur weer terug richting school. Wie kan ons helpen? 
We wensen de kinderen en natuurlijk ook de ouders de aankomende tijd heel veel (voor)leesplezier 
toe!   
 

Van de ouderraad 
We krijgen vaak de opmerking dat De Driesprong veel leuke activiteiten organiseert. Dit doen we dan 
ook met veel plezier. Toch is dit alles alleen mogelijk met uw hulp en ouderbijdrage.  
Denkt u eraan om de ouderbijdrage over te maken.  Bedankt! 
 

Kalender oktober-november 

2 oktober    Peuterochtend, koffiecafé 
9 oktober   Studiedag OPONOA (alle leerlingen vrij) 
15 oktober   MR/OR vergadering 
21 t/m 25 okt    Herfstvakantie 
30 oktober    Hoofdluiscontrole 
30 okt t/m 3 nov    Oud papier 
11 november   Week van de voortgangsgesprekken 
25 november    OR-vergadering 
27 november    MR-vergadering 
  
 
 

 
 
 


