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Algemeen
Beste ouders/verzorgers,
In november hebben wij de voortgangsgesprekken gehouden. In vele gevallen waren de kinderen
zelf hier ook bij aanwezig. Wij vinden het prettig om dit soort gesprekken samen met uw kind(eren)
te voeren. Kinderen betrekken bij hun eigen ontwikkeling vinden wij erg belangrijk. Inmiddels zien wij
ook de effecten van deze manier van werken. Kinderen tonen meer betrokkenheid en zijn positief
kritisch naar zichzelf. Persoonlijke aandacht, daar gaat het om! Het kan voorkomen dat het niet
gewenst is dat uw kind erbij zit. U kunt dan altijd een aparte afspraak maken met de desbetreffende
leerkracht.
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas weer bij ons op school. Een feest voor iedereen! Ook niet
schoolgaande kinderen zijn van harte uitgenodigd om dit leuke feest met ons te vieren. Sinterklaas
zal na aankomst een praatje maken met de jongste kinderen.
Namens het team,
Paul Knuivers
locatiecoördinator

Einde actie ‘Wecycle’
Onze school heeft meegedaan aan de Wecycle-inzamelactie 2018. Het doel van deze actie was om
zoveel mogelijk kleine elektrische apparaten te verzamelen. Het doel was vooral dat kinderen leren
dat deze apparaten niet in afvalcontainers terecht komen, maar dat deze apparaten apart
ingezameld worden om te worden gedemonteerd. Goed voor het milieu dus! In totaal zijn er 66
apparaten ingezameld!

Voorleeskampioen
Op 28 november is er een voorleeswedstrijd gehouden op De Driesprong. Lezen vinden wij op school
erg belangrijk! Zo’n wedstrijd motiveert kinderen om te lezen en wakkert hun enthousiasme aan. Dit
schooljaar is Femke (groep 7) bekroond tot voorleeskampioen van De Driesprong. De jury bestond dit
jaar uit “juf Stien Timmermans, Dienke Langenbarg en Niven (lid van de leerlingenraad). In het
voorjaar zal Femke (groep 8) deelnemen aan de regionale kampioenschappen, hieraan mogen alleen
leerlingen uit groep 8 aan meedoen.

Uitnodiging Volleybaltoernooi
Op vrijdag 4 januari vindt er weer het scholenvolleybaltoernooi plaatst. Ook een aantal leerlingen
van De Driesprong doet mee. Het toernooi zal plaatsvinden in sporthal ’t Timpke in Borculo. U komt
ook supporten?

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,
ook zullen zij deze ochtend een traktatie krijgen.
‘Wie zoet is krijgt lekkers.. ‘
Wij hebben van Zorgboerderij ‘Klein Arfman’ een grote zak strooigoed gekregen voor het
Sinterklaasfeest. Wij bedanken de zorgboerderij voor dit mooie en lekkere gebaar.
Kerstviering van 17.00-18.30 uur
Ouders en belangstellenden zijn op donderdag 20 december om 17:00 uur van harte welkom in de
gemeenschapsruimte. Daar zal dan de opening van de kerstviering plaatsvinden. Hierna gaan de
kinderen van een overheerlijk kerstdiner genieten. Vanaf 18.15 uur bent u van harte welkom om een
kopje chocolademelk of glühwein te drinken. Vanaf 18.30 uur kunt u uw kind weer mee naar huis
nemen.
Vervangingsproblematiek
Bij afwezigheid van een leerkracht probeert de school zo snel mogelijk een invaller te
regelen. Het is soms moeilijk om bij uitval van een leerkracht invallers te vinden.
Daarom is door het College van Bestuur een noodplan voor extreme invalproblemen
opgesteld.
Dit is als volgt:
De locatiecoördinator maakt een voorlopige inschatting hoe lang de inval nodig zal zijn. De invallers
worden benaderd door een medewerker van stichting OPONOA. Lukt het niet een invaller te vinden
dan:
1) Wordt door verschuiving van eigen leerkrachten een oplossing gezocht. Leidt dit niet tot een
oplossing dan wordt:
2) De betreffende groep verdeeld over de overige groepen. In uiterste nood kan een groep vrij
gegeven worden, mits de ouders vooraf op de hoogte zijn gesteld en er opvang is geregeld
voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
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