
    
 

   
 

 
 

 
 
Nieuwsbrief nr. 03 verstuurd op 18 oktober 

Algemeen 

Beste ouders/verzorgers,  
 
De herfstvakantie staat voor de deur. Wij hopen op mooi weer en dat u leuke dingen kunt ondernemen 
met uw kind(eren). 
Begin oktober zijn de kinderen van groep 7 en 8 langs de deuren geweest voor de Kinderpostzegels. De 
kinderen hebben het fantastische bedrag van €3201,00 opgehaald. De opbrengst van de 
Kinderpostzegelactie gaat naar diverse goede doelen die aansluiten bij het thema ‘Onderdak voor ieder 
kind’.   
De kinderen van groep 4, 5 en 6 zijn op bezoek geweest bij museum More. Daar hebben ze aan de hand 
van een rondleiding in de vorm van een toneelstuk het museum bekeken. Ook hebben de kinderen een 
speurtocht rond het kasteel gedaan. 
 
OPROEP! 
Voorschoolse opvang oproep 
De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen. Graag zouden wij een voorschoolse opvang willen realiseren 
binnen ons schoolgebouw. Om deze reden doen wij nogmaals een oproep hiervoor. Mocht u gebruik willen 
maken van voorschoolse opvang dan horen wij dit graag. Verdere informatie hierover volgt t.z.t. 
 
Wij wensen u alvast een fijne herfstvakantie! 
 
Team obs De Driesprong 
 

Voortgangsgesprekken 

In de week van 11 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. U ontvangt hiervoor na de vakantie 
de uitnodiging. 
 
Fietscontrole 
Dinsdag 29 oktober vindt de fietscontrole plaats. Hierover heeft u reeds een informatiebrief ontvangen. 

 
Kledingcontainer 
Vanaf 15 oktober staat er weer een kledingcontainer in het fietsenhok  aan de Scholtenweg (dezelfde plek 
als voorheen). U kunt hierin kleding, die u weg wilt doen, in een gesloten zak doneren. 
 
Nieuws Berkellandse Sportfederatie 
De gymleerkrachten gaan in de komende tijd verschillende testen afnemen voor motorische vaardigheden. 
Mochten hier bijzonderheden uitkomen dan zullen zij u hiervan op de hoogte stellen. 
 
Handbal toernooi groep 3 – 4 en 5 - 6 
De kinderen van groep 3-4 en groep 5-6 hebben een fantastisch toernooi gespeeld. Wat een sportiviteit!  
Iedereen bedankt voor alle support, begeleiding en aanmoediging! 
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GGD 
De GGD komt maandag 11 november op school. Een aantal leerlingen van groep 6 hebben een screening  
vanaf 10 uur. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Groep 7/8 heeft vanaf half 11 een gastles. 
 
Jeugdverpleegkundige GGD 
In verband met afwezigheid van jeugdverpleegkundige Maud Wassenaar heeft de GGD de schoolverdeling 
herzien. Vanaf heden zal Janet Stavast deze taak overnemen. Intern heeft de GGD gezorgd voor een 
overdracht van de noodzakelijke gegevens. 

 
KlusWijs 
KlusWijs 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 KlusWijs (meteen links 
als u binnenkomt) en éénmaal per jaar keert KlusWijs 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! Alvast bedankt! 

 

Week van de mediawijsheid  
Groep 7 en 8 zal tijdens de Week van de Mediawijsheid (8 t/m 15 november), 
meedoen aan MediaMasters 2019. 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 2019.  
 
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?  
 
Sinterklaas 5 december op De Driesprong  
Hij komt, hij komt ….  
Donderdag 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. 

 

Kalender november 

29 oktober                                      Fietscontrole 
29 oktober:                                     Informatieve ouderavond met thema:  Timemanagement voor ouders 
30 oktober t/m 3 nov:                  Oud papier 
4 november:                                   start project Kunst in kinderschoenen  groep 7 en 8 
6 november:                                   Peuterochtend/ koffiecafé 
11 t/m 14 november:                    Voortgangsgesprekken 
25 november:                                 Vergadering OR 



    
 

   
 

27 november:                                  Vergadering MR 
4 december:                                    Peuterochtend en Koffiecafé 
5 december:      Sinterklaasfeest 
 


