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Algemeen
Beste ouders/verzorgers,
Vandaag (vrijdag) hebben wij met de kinderen afscheid genomen van meester Bram. Hij start
maandag bij zijn nieuwe werkgever. Wij wensen hem veel werkplezier toe bij zijn nieuwe
werkgever. Inmiddels hebben wij ook vervanging weten te vinden. Jarrik Griemelink komt Bram
vervangen. De werkdagen van Jarrik zijn maandag, dinsdag en woensdag. Jarrik zal in de
verschillende groepen ondersteuning gaan bieden. Jarrik, wij wensen jou veel succes en plezier
toe op onze school!
Met vriendelijke groet,
Paul Knuivers
locatiecoördinator

Voortgangsgesprekken
Het schooljaar is al weer enige weken onderweg. Wij nodigen u daarom uit om de voortgang van uw
kind(eren) te bespreken. De gesprekken gaan plaatsvinden in week 46 (15 t/m 19 november). U kunt zich
binnenkort via de Parro app inschrijven. Lukt dit niet, meldt u zich dan even bij de leerkracht van uw kind.

Fietscontrole
Dit schooljaar vindt deze controle op donderdag 4 november plaats. Uiteraard is het wel van belang
dat uw kind op een veilige fiets de weg op gaat! Wij willen u verzoeken om zelf de fiets van uw zoon
en/of dochter even goed na te kijken. Deugdelijke fietsen met goede verlichting en het dragen van een
veiligheidshesje (zeker in het buitengebied) is van levensbelang!

Week van de mediawijsheid
Groep 7 en 8 zal tijdens de Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november), meedoen aan
MediaMasters 2021. 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 2021.
Elke speeldag 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?

Voorleeswedstrijd 19 november
Op 19 november wordt de jaarlijkse voorleeswedstrijd op school weer gehouden. De aankomende
weken gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 de strijd aan binnen de eigen groep. De winnaar van elke
groep gaan dan aan een heuse jury voorlezen, waarnaar de schoolwinnaar wordt gekozen.
Wij wensen alle kinderen alvast veel succes met de voorbereidingen!

Reminder studiedag
Op dinsdag 23 november zijn alle leerlingen vrij. Het team heeft dan een studiedag.

Extra vrije dag op vrijdag 24 december
Alle leerlingen hebben vrij op deze dag. Let op! Deze dag staat niet op jaarkalender. In de kerstvakantie
worden de (linoleum) vloeren in de hal, gemeenschappelijke ruimte en in groep 1,2 en 3 volledig vervangen.
Op deze vrijdag wordt hier een start meegemaakt.

Opbrengt actie kinderpostzegels
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een bedrag van maar liefst €3057,44,- opgehaald! De opbrengst
komt ten goede aan kinderen die wat extra steun nodig hebben (bijvoorbeeld in de pleegzorg en/of
onderwijs.
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 ouderbijdrage. Denkt u eraan
om de ouderbijdrage over te maken (graag voor 1 november) Bedankt!

Kalender november/december
3 november
15 t/m 19 november
23 november
3 december
6 december
8 t/m 12 december
23 december
24 december

peuterochtend
voortgangsgesprekken
studiedag (alle leerlingen vrij)
Sinterklaasfeest
vergadering MR
oudpapier
kerstviering (17.00 tot 18.30 uur) leerlingen s ’middags vrij
alle leerlingen vrij

