
    
 

   
 

 
 

 
 
Nieuwsbrief nr. 03 verstuurd op 20 oktober 

Algemeen 

Beste ouders/verzorgers, 
Wat vindt u van ons onderwijs? 
We horen graag uw mening over het onderwijs op onze school! Begin november, na de 
herfstvakantie, vragen we u daarom een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over verschillende 
thema's die spelen binnen het onderwijs op onze school. Op hetzelfde moment vragen we ook de 
mening van onze leerlingen, onze medewerkers en de schoolleiding. Zo krijgen we vanuit 
verschillende invalshoeken terug hoe er tegen onze school en ons onderwijs aangekeken wordt. 
Deze informatie helpt ons om terug te blikken op de ontwikkeling van het onderwijs op onze 
school en ook bij het zetten van volgende stappen. 
 
Wat kunt u verwachten? Begin november ontvangt u een uitnodiging voor het onderzoek in uw 
mailbox. In die mail vindt u de link naar de vragenlijst. Houd uw mailbox, maar ook de ‘ongewenste 
mail’ daarom goed in de gaten. Per gezin ontvangt u één uitnodiging. De vragenlijst kan van 2 tot 
en met 16 november ingevuld worden. We verwachten de resultaten van het onderzoek voor de 
Kerstvakantie met u te kunnen delen. 
 
We horen graag ook uw mening over het onderwijs op onze school! Kunnen we ook op uw 
feedback rekenen? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Knuivers 
locatiecoördinator  
 
 

Voortgangsgesprekken  
Het schooljaar is al weer enige weken onderweg. Wij nodigen u (vanaf groep 4 graag ook uw kind mee) 
daarom uit om de voortgang van uw kind(eren) te komen bespreken. De gesprekken gaan plaatsvinden in 
week 46 (14 t/m 18 november). U kunt zich vanaf dinsdag 1 november via de Parro app inschrijven. Lukt dit 
niet, meldt u zich dan even bij de leerkracht van uw kind.  
 

Week van de mediawijsheid  
Groep 7 en 8 zal tijdens de Week van de Mediawijsheid (3 t/m 11 november), meedoen aan 
MediaMasters 2022. 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 2022.  
 
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?  

Batsdijk 23  
7261 SN Ruurlo 
tel: 0573 – 452844 
www.obsde3sprong.nl 
directie@obsde3sprong.nl 
 

OBS De Driesprong 

http://www.obsde3sprong.nl/
mailto:directie@obsde3sprong.nl


    
 

   
 

Fietskeuring (groep 3 t/m 8) maandag 7 november 

Het seizoen nadert waarbij het 's morgens later licht is en 's avonds eerder donker wordt. Mede 
daarom is Veilig Verkeer Nederland, afdeling Berkelland i.s.m. met de fietsersbond en de Politie ook 
dit jaar voornemens om op maandagochtend 7 november a.s. een fietscontrole te houden. Het doel 
van deze controle is om de kinderen bewust te maken dat het rijden op een goede fiets de veiligheid 
vergroot en om de staat van onderhoud waarin de fietsen zich bevinden te verhogen.   
  
De controle bestaat uit de volgende onderdelen:  
 - stuur - bel (doet hij het) - handvatten (zitten ze vast)  
- werking van de rem(men)  
- toestand van de banden (zijn ze opgepompt, zitten er geen scheuren in)  
- wielen en spaken (zitten er losse spaken in)  
- zadel (zit het vast en staat het op goede hoogte)  
- trappers (voorzien van reflectoren)   
- ketting (staat hij strak genoeg)  
- reflector achterzijde fiets  
- reflecterende banden c.q. 2 reflectoren per wiel  
- werking van de verlichting  
  
Na de controle van een fiets wordt de kinderen een kaartje gegeven waarop wordt aangegeven wat 
wel en wat niet in orde is. Indien alles in orde is wordt de fiets voorzien van een sticker.  

 
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 gaat dan aan een heuse jury voorlezen, waarnaar de schoolwinnaar wordt gekozen. Wij wensen 
alle kinderen alvast veel succes met de voorbereidingen! 
 

Reminder studiemiddag 22 november 
Dinsdag 22 november zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij. 
 

Opbrengt actie kinderpostzegels 
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een bedrag van maar liefst €1476,35,- opgehaald! De opbrengst 
komt ten goede aan kinderen die wat extra steun nodig hebben (bijvoorbeeld in de pleegzorg en/of 
onderwijs). 
 
AVG Parro 
De meeste ouders hebben de AVG voorkeuren al aangegeven, maar nog niet iedereen. 
Wilt u indien u dit nog niet gedaan heeft nog doen. Graag voor 31 oktober. Daarna 
gaan we er vanuit dat u overal goedkeuring voor geeft. Weet u niet hoe u dit kunt 
doen, laat het ons dan even weten. Alvast bedankt! 
 

  



    
 

   
 

Kinderboekenweek Gi-ga-groen 
De afgelopen weken hebben de kinderen gewerkt over het Kinderboekenweek thema Gi-ga-groen. Het 
lezen en voorlezen stond natuurlijk centraal.  
De kinderen hebben allerlei soorten boeken en verhalen in dit thema gelezen, voorgelezen en 
beluisterd. Ook hebben ze bonen laten ontkiemen, allerlei "groene” proefjes gedaan en natuurlijk veel 
buiten op ontdekking naar bodemdiertjes, bladeren etc.  
Tevens hebben de kinderen van groep 4, 5 en 6 een eigen boek “ontworpen”, hebben de kinderen van 
groep 7 en 8 allerlei informatie opgezocht over kinderboekenschrijvers.  
Daarnaast hebben de kinderen van groep 1 t/m 6 een voorstelling laten zien aan een groot publiek 
ouders, broers, zussen en zelfs opa's en oma's over dit thema. Onder leiding van juf Amber hebben de 
kinderen van groep 1, 2 en 3 het prentenboek “De vechtende eekhoorntjes” laten zien en de kinderen 
van groep 4, 5 en 6 hebben een eigen voorstelling bedacht, geschreven en gespeeld. 
Al met een al een leuk, afwisselend en leerzaam thema. 
 
Van de ouderraad 
De begroting voor het schooljaar 2022-2023 is weer opgemaakt. Deze ligt ter inzage op school. Voor 
vragen, neem dan contact op met de penningmeester Joanne Hondorp.  
 

Kalender november/december 

2 november                                   peuterochtend 
7 november   fietscontrole (groep 3 t/m 8) 
14 t/m 18 november  voortgangsgesprekken 
22 november   studiemiddag (alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur) 
5 december   Sinterklaasfeest 
7 t/m 11 december  oudpapier 
22 december   kerstviering (17.00 tot 18.30 uur) leerlingen s ’middags vrij 
  
 
 
 


