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Algemeen
Beste ouders/verzorgers,
Hopelijk kunt u terugkijken op een mooie herfstvakantie. Wellicht heeft u zelf ook vakantie gehad en
heeft u leuke dingen kunnen doen met uw kind(eren). Afgelopen maandag in de school overgegaan
naar het werken “in de cloud”. Dit is voor de leerlingen en leerkrachten toch best even wennen.
Begin oktober zijn de kinderen van groep 7 en 8 langs de deuren geweest voor de Kinderpostzegels.
De kinderen hebben het fantastische bedrag van €4296,15 opgehaald. De opbrengst van de
Kinderpostzegelactie gaat naar diverse goede doelen die aansluiten bij het thema ‘Een goed thuis voor
ieder kind’.
Namens het team,
Paul Knuivers
Locatiecoördinator
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kluswijs
Klus Wijs in Ruurlo biedt plaatselijke instellingen en verenigingen de mogelijkheid zelf de hoogte van
de jaarlijkse sponsorbijdrage te bepalen. Verenigingen, leden van verenigingen of mensen die een
bepaalde vereniging een warm hart toedragen, kunnen hun kassabonnen inleveren in een bakje in de
winkel van Klus Wijs (meteen links als u binnenkomt) en éénmaal per jaar keert Klus Wijs een
percentage over het omgezette bedrag uit. Ook OBS De Driesprong heeft een “eigen” bakje met het
logo waarin u de kassabonnen kunt doen.
Dus: gooi uw kassabon niet weg, maar doe deze in het bakje van de school!

Week van de mediawijsheid
Groep 7 en 8 zal tijdens de Week van de
Mediawijsheid (16 t/m 23 november),
meedoen aan MediaMasters 2018. Wat
is MediaMasters? Tv, internet, social
media, apps, games en smartphones:
de mogelijkheden die media bieden zijn grenzeloos. Maar hoe werken ze, wat hebben ze voor invloed
en wat kun je ermee? Dat ontdekken leerlingen in het superspannende mediawijsheidspel:
MediaMasters 2018.
Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord. De afleveringen laten niet alleen een
spannend verhaal zien, maar behandelen ook diverse mediawijsheidthema’s. Naast de afleveringen
gaan leerlingen aan de slag met Mediamissies. Met deze opdrachten leren ze op een uitdagende
manier over media. Hoe presenteer je jezelf op internet? Hoe vind je betrouwbare informatie? Hoe
maak je een blog?

Voorstelling introdans
Op dinsdag 13 november gaan de groepen 3/m 8, met de bus, naar de schouwburg in Winterswijk. De
kinderen gaan naar de familievoorstelling GEKKIGHEID. Deze voorstelling zit vol met vreemde types
die tevoorschijn komen in een geraffineerd spel met subtiele, absurdistische humor, dans, theater en
inventiviteit. Zo refereert het succesvolle What Good Would The Moon Be aan de in hun ogen
verwerpelijke ‘scheidingsmuur’ langs de Westelijke Jordaanoever. Versmelt Inbal Pinto in Wrapped
humor en poëzie in een visueel rijke, denkbeeldige wereld tot, zoals zij zegt, een ‘urban legend’. En
word je als toeschouwer voortdurend op het verkeerde been gezet bij het stuk Rushes: is het komedie,
tragedie, fantasie of mysterie waar je naar kijkt, of alle vier tegelijk?

Voorgezet onderwijs
De leerlingen van groep 8 krijgen jaarlijks “De VO-gids”. Hierin vindt u informatie over
de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Verder staan o.a. de
verschillende richtingen binnen het voortgezet onderwijs beschreven. Voor alle
belangstellenden is een digitale versie van “De VO-Gids” beschikbaar via de volgende
link: http://www.devogids.nl/schoolkeuze-info/verder-zoeken.
Verder adviseren wij u om websites en kranten van voorgezet onderwijsscholen goed in
de gaten te houden i.v.m. de open dagen.

Sinterklaas 5 december op De Driesprong
Hij komt, hij komt ….
Op woensdag 5 december zal Sint, met 2 van zijn pieten onze school bezoeken. Wij
verwachten dat hij rond de klok van 8:45 uur op school aan zal komen. Om ervoor te
zorgen dat de leerlingen niets zullen missen, verwachten we alle kinderen om 8:30 uur
op school.
Wij nodigen iedereen uit, ook de niet schoolgaande kinderen en buurtgenoten, om voor
dit bezoek op school te komen. Zegt het voort, zegt het voort….
De Sint zal na het welkomstwoord eerst een praatje maken in de gemeenschapsruimte met de
jongste kinderen, buurtgenoten, opa’s en oma’s etc. Vanaf 9:15 uur brengt Sint een bezoek in de
groepen. Het is de bedoeling dat de leerlingen voor deze morgen wel eten en drinken meenemen.

Nieuws voor de leerlingen en ouders van groep 1 t/m 4.
Dinsdagmiddag 20 november gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 pepernoten bakken. Hierbij hebben
we de hulp nodig van 2 ouders die de kinderen willen begeleiden bij het bakken. We beginnen om
13.00 uur en verwachten er om 15.15 uur mee klaar te zijn. Bent u in de gelegenheid om ons hierbij te
helpen, geeft u zich dan op bij één van de juffen.

Kalender november/december
12 t/m 15 nov
12 november
13 november
19 november
21 november
27 november
5 december
12 t/m 17 dec
20 december
22 dec t/m 7 jan

voortgangsgesprekken
start project Kunst in kinderschoenen groep 7 en 8
introdans (groepen 3 t/m 8)
vergadering OR
vergadering MR
studiemiddag (kinderen vrij vanaf 12.00 uur)
Sinterklaasfeest
oudpapier
kerstfeest (info volgt in volgende nieuwsbrief)
kerstvakantie

Ingezonden:

Sint Maartenoptocht
Zondag 11 november 18.30 uur.

Start bij de Willibrorduskerk
Daarna lopen we in optocht onder muzikale begeleiding
naar de Dorpskerk voor het Sint Maartenspel.

Je mag je eigen lampion meenemen.

We hopen je te zien!

