
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 02 verstuurd op 28 september 

Algemeen 

We zijn inmiddels alweer een tijdje onderweg in het nieuwe schooljaar. De leerlingen en leerkrachten 
hebben hun ritme weer gevonden. Dinsdag 20 september hebben wij het 40-jarige jubileum van onze 
school gevierd met onze leerlingen. We kijken terug op een zeer geslaagde dag , dus op naar het 
volgende jubileum! 
 
In de aankomende periode zijn er aantal activiteiten, waarover wij u in deze nieuwsbrief, graag over 
willen informeren. 
 
Team  
OBS De Driesprong 
 
 

Start van de leerlingenraad – actief burgerschap 
Op school hebben wij, in de groepen 5 t/m 8, op vrijdag 23 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: Junayd (groep 8), 
Frederieke (groep 7), Carmen (groep 6) en Maud (groep 5), 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 het actief burgerschap.   
 

Wij stellen voor: 
Hallo allemaal.  
Mijn naam is Indy Franken. Ik ben 19 jaar oud en kom dit schooljaar als 
onderwijsassistent werken op De Driesprong. Ik werk op donderdag en vrijdag.  
Op maandag en dinsdag doe ik inval werk voor de stichting. Als er geen inval werk 
is, ben ik op deze dagen ook op De Driesprong. 
In Februari ga ik beginnen met de studie AD Pedagogisch Educatief Professional.  
Ik kom uit Beltrum en in mijn vrije tijd volleybal ik graag.  
 
Pluspunt 4 
In groep 3 en 4 zijn we gestart met de nieuwe versie van Pluspunt 
(rekenmethode). De gebruikte didactiek is gebaseerd op de laatste didactische 
inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het grootste verschil 
met de vorige versie is dat er minder lesdoelen per les aanbod komen. In 
overige groepen blijven wij voorlopig met de “oude” versie werken, anders 
ontstaan er hiaten in de aangeboden leerstof.  

 
Studiedag Stichting OPONOA 
Woensdag 12 oktober zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dat een gezamenlijke studiedag met alle 
personeelsleden van onze Stichting OPONOA. 
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Studiemiddag 22 november 
Op dinsdag 22 november hebben wij op school een studiemiddag. Alle kinderen zijn deze middag vrij. 

 
Kinderboekenweek 5 t/m 16 oktober  
Ook wij doen dit schooljaar weer met de kinderboekenweek. Het thema  is: Gi-ga-
groen! Dit jaar staan er kinderboeken over dieren en natuur in de spotlight. Een 
prachtig thema die aansluit bij de visie van onze school! Voor de start van dit thema 
verwachten wij alle leerlingen op 3 oktober in zoveel mogelijk groen gekleurde 
kleding op school. 
 
Het jaarlijkse cultuurproject met alle basisscholen van Ruurlo is dit jaar gekoppeld aan de 
kinderboekenweek en daarom kunnen wij de komende weken gaan genieten van een aantal 
voorstellingen. Groep 1/2/3 gaat op 4 oktober naar het Kulturhus naar de voorstelling Egalus, groep 
3/4 gaat op 20 oktober met de bus naar theater De Storm in Winterwijk om “Superjuffie”! te bekijken. 
Groep 5/6 gaat op 11 oktober met de bus naar De Storm voor de voorstelling “Professor S”, groep 7/8 
gaat op 14 oktober met de bus naar De Storm voor de voorstelling “Ik ben Vincent en ik ben niet bang”. 
 
Groep 1/2/3 04-10-2022 Egalus     Kulturhus 
Groep 3/4 20-10-2022 Superjuffie!    De Storm 
Groep 5/6 11-10-2022 Professor S    De Storm 
Groep 7/8 14-10-2022 Ik ben Vincent en ik ben niet bang… De Storm 
 

Dramalessen 
De komende dinsdagmiddagen gaan de groepen 1 t/m 6 aan de slag met dramalessen. Wij 
geven een voorstelling op dinsdag 11 oktober. Hierbij nodigen wij u allen uit.  
De aanvang van de voorstelling is half 3.   
 
Kunst in de Kinderschoenen 
Elk jaar organiseert de KunstKring Ruurlo een kunstproject voor de kinderen van groep 7 (en 8). De 
allereerste keer gebeurde dit in het jaar 2006. Dit jaar is het thema: Naïeve kunst. Op maandag 4 en 
11 november gaan de kinderen hiermee in het Kulturhus in Ruurlo aan de slag. Het project zal worden 
afgesloten met een tentoonstelling op 25 november. U krijgt hierover t.z.t. meer informatie via Parro. 
 

Actie wecycle (inzameling oude elektrische apparaten) 
In de gemeenschappelijk ruimte 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!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws vanuit de OR 
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 de vrijwillige 
ouderbijdrage.  Denkt u eraan om de ouderbijdrage over te maken (graag voor 1 november)  Bedankt!  
 

Kalender oktober-november 

5 oktober        dag van de leraar   
5 oktober    Peuterochtend/koffiecafé 
12 t/m 16 oktober  Oudpapier 
11 oktober   Voorstelling door groep 1/2/3 en groep 4/5/6 
12 oktober   Studiedag (alle kinderen vrij) 
22 t/m 28 okt    herfstvakantie 
15 t/m 19 november  week van de voortgangsgesprekken 
22 november   studiemiddag  (alle leerlingen vrij) 
  



Ingezonden: 
 
Bericht voor ouders:  
  
 
 
Van woensdag 5 tot en met zondag 16 oktober 2022 is het weer Kinderboekenweek. 
Het onderwerp van dit jaar is ‘dieren en natuur’, met als motto: ‘Gi-ga-groen!’. 
De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert in het kader van deze feestelijke week in vier bibliotheken 
voorstellingen voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. 
 
Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken, maar reserveren is noodzakelijk en kan via deze 
pagina: https://oostachterhoek.op-shop.nl/?search=kinderboekenweek 
  
Een overzichtje: 

• Woensdag 5 oktober, 14.30 uur, bibliotheek Winterswijk 

Voorstelling 'De Klimaatjes: Plasticsoep' 
 
De Klimaatjes genieten van de zon en de zee. 
Wanneer Kikker een frisse duik neemt, lijkt hij daarna wel een plastic zeemonster. 
Er plakt allemaal rommel aan zijn kikkerlijf! Gelukkig weten de Klimaatjes een oplossing. 
 
De Klimaatjes zijn zeven dierenvrienden die de hoofdrol spelen in de gelijknamige 
prentenboekenserie van Clavis Uitgeverij. 
In 2020 is de uitgeverij samen met Create Studios aan de slag gegaan om de avonturen van 
de Klimaatjes te verwerken tot vrolijke, interactieve en educatieve voorstellingen voor 
scholen en theaters. 
Met deze voorstellingen worden duurzaamheid, cultuur en onderwijs met elkaar verweven. 
De Klimaatjes worden in deze voorstellingen tot leven gebracht door middel van levensgrote 
theaterpoppen. 
 

• Woensdag 5 oktober, 14.30 uur, bibliotheek Ruurlo 
Zaterdag 8 oktober, 14.00 uur, bibliotheek Eibergen 

Voorstelling ‘Vreemde vogel’ 
 
In een straat wonen 2 vreemde mensen die vreemde dingen doen. 
Ze zijn allebei dol op de natuur, komen graag buiten en zijn gek op dieren. 
Als er een vreemde bestelling binnenkomt blijken deze 2 vreemde Vogels, met ieder een eigen 
specialiteit, heel erg goed samen te kunnen werken en krijgt het verhaal hiermee een leuke 
wending. 
Jaloezie, samenwerken, zorgen voor jezelf en je omgeving, vreemde gewoontes; er komt van 
alles langs. 
Hoe dan ook; allemaal blijken we een beetje vreemd, maar met onze specialiteiten zijn we 
allemaal eigenlijk juist precies goed. 
 
PeerTof, het theaterduo uit Zieuwent, timmert flink aan de weg. 
Speelden ze eerder al een voorstelling voor volwassenen en meerdere producties voor de 
jeugd in onze vestigingen, dit jaar zijn ze in de Kinderboekenweek van de partij met 
‘Vreemde vogel’. 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foostachterhoek.op-shop.nl%2F%3Fsearch%3Dkinderboekenweek&data=05%7C01%7Cp.knuivers%40oponoa.nl%7C9221fdff4ff14895f09708da9c7dfdb7%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C637994363390875335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ca6Xf6zKET4xtTmiZWsPaJ0mUN%2BcVJA4sz6ebYaeXKk%3D&reserved=0


 
 

• Zaterdag 8 oktober, 14.00 uur, bibliotheek Lichtenvoorde 

Voorstelling ‘Gerry en Gerrit Groen: natuur met een grote G’ 
 
Boswachters Gerry en Gerrit Groen wonen al 30 jaar fijn samen in het bos. 
Vanuit hun boomhut genieten ze van de natuur, de gi-ga-groene weide, de vogels, insecten 
en alles op twee of vier poten met een vacht. 
Gerry en Gerrit zorgen dat het goed gaat in het bos. Ze doen hun boswachterstaken met zorg 
en liefde. 
Bomen water geven, konijnen waarschuwen voor de vos, herten helpen oversteken en 
mussen sussen als ze moe zijn. Er is altijd wat te doen. 
Kortom, boswachters Gerry en Gerrit Groen hebben alles onder controle. 
Totdat er op een dag iets gebeurt dat hun leven op z’n kop zet… 
 
Sinds 2002 maakte en speelde ZieZus meer dan 30 verschillende interactieve voorstellingen 
voor kinderen en volwassenen. Ook geeft de theatergroep workshops improvisatietheater en 
maakt ZieZus muziek op maat. 

  



 
 
 
 
 
Aan alle (ouders van) kinderen van 
basisscholen in de Achterhoek en Liemers 

Gratis voorstelling Peter en de Wolf 
 
Zondag 9 oktober 14.30 uur in Theater ’t Spieker, Kerkstraat 30, 7151 BW Eibergen 
“Baoven in de boom zatten de katte en de vogel, en onder an de stam zat den wolf 
De katte en de vogel hoppen allebeide dat d’r een klein wondertjen  gebeuren zol…..” 
In deze voorstelling maken kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar op een leuke 
ongedwongen speelse manier kennis met zowel de taal van de streek als ook met klassieke 
muziek. 
Speciaal hiervoor is een Berkellands muziekensemble samengesteld o.l.v. ervaren muzikant 
en dirigent Ira Wunnekink. 
 
Het verhaal wordt in de streektaal voorgelezen door Henk Muileman. Als onderwijzer was 
Henk vaak bezig met dialectliedjes in de klas. “Muziek werkt verbindend,” aldus Henk, “en 
neemt bij kinderen veelal de drempel weg om het dialect te gebruiken.”  
De voorstelling Peter en de Wolf in het Nedersaksisch is een cadeautje van Erfgoedcentrum 
Achterhoek en Liemers  voor alle Achterhoekse schoolkinderen die plezier hebben in het 
dialect en die misschien ook al de streektaalles van het project Wiesneus hebben gevolgd.  
Kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s kom genieten van deze mooie gratis 
gezinsvoorstelling. 
Het project is mogelijk gemaakt door de samenwerking met Culturije Berkelland en Cultuur 
en Erfgoedpact Achterhoek 
Doetinchem, 20 september 2022 
  



Zaterdag 8 oktober, 14.00 uur, 
bibliotheek Lichtenvoorde 
Voorstelling ‘Gerry en Gerrit Groen: 
natuur met een grote G’  
 
Boswachters Gerry en Gerrit Groen 
wonen al 30 jaar fijn samen in het bos.  
Vanuit hun boomhut genieten ze van 
de natuur, de gi-ga-groene weide, de 
vogels, insecten en alles op twee of 
vier poten met een vacht. 
Gerry en Gerrit zorgen dat het goed 
gaat in het bos. Ze doen hun 
boswachterstaken met zorg en liefde.  

Bomen water geven, konijnen waarschuwen voor de vos, herten helpen oversteken en 
mussen sussen als ze moe zijn. Er is altijd wat te doen. 
Kortom, boswachters Gerry en Gerrit Groen hebben alles onder controle. 
Totdat er op een dag iets gebeurt dat hun leven op z’n kop zet… 
 
 
 
Woensdag 5 oktober, 14.30 uur, 
bibliotheek Winterswijk 
Voorstelling 'De Klimaatjes: 
Plasticsoep' 
 
De Klimaatjes genieten van de zon 
en de zee.  
Wanneer Kikker een frisse duik 
neemt, lijkt hij daarna wel een 
plastic zeemonster.  
Er plakt allemaal rommel aan zijn 
kikkerlijf! Gelukkig weten de 
Klimaatjes een oplossing. 
 
 
 

https://oostachterhoek.op-shop.nl/15367/voorstelling-gerry-en-gerrit-groen-natuur-met-een-grote-g/08-10-2022
https://oostachterhoek.op-shop.nl/15367/voorstelling-gerry-en-gerrit-groen-natuur-met-een-grote-g/08-10-2022
https://oostachterhoek.op-shop.nl/15368/voorstelling-de-klimaatjes-plasticsoep/05-10-2022
https://oostachterhoek.op-shop.nl/15368/voorstelling-de-klimaatjes-plasticsoep/05-10-2022


 
Woensdag 5 oktober, 14.30 uur, 
bibliotheek Ruurlo 
Zaterdag 8 oktober, 14.00 uur, 
bibliotheek Eibergen 
Voorstelling ‘Vreemde vogel’ 
 
In een straat wonen 2 vreemde 
mensen die vreemde dingen doen.  
Ze zijn allebei dol op de natuur, 
komen graag buiten en zijn gek op 
dieren.  
Als er een vreemde bestelling 
binnenkomt blijken deze 2 vreemde 
Vogels, met ieder een eigen 

specialiteit, heel erg goed samen te kunnen werken en krijgt het verhaal hiermee een leuke 
wending.  
 
Jaloezie, samenwerken, zorgen voor jezelf en je omgeving, vreemde gewoontes; er komt van 
alles langs.  
Hoe dan ook; allemaal blijken we een beetje vreemd, maar met onze specialiteiten zijn we 
allemaal eigenlijk juist precies goed. 
 
 
 
  
 
 
 
 

https://oostachterhoek.op-shop.nl/273/voorstelling-vreemde-vogel-in-kinderboekenweek/vanaf/05-10-2022

