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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.

We zijn met de kinderen alweer druk aan de gang om de school gezellig te maken voor het
Sinterklaasfeest. Op donderdag 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.
Team obs De Driesprong

Einde actie ‘Wecycle’
Onze school heeft meegedaan aan de Wecycle-inzamelactie 2019. 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 81 apparaten ingezameld!

Voorleeskampioen
Op 21 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 Lobke (groep 7) bekroond tot voorleeskampioen
van De Driesprong. De jury bestond dit jaar uit: Juf Berna, meester Tim en Job (lid van de
leerlingenraad). In het voorjaar zal Frederike (groep 8) deelnemen aan de regionale
kampioenschappen, hieraan mogen alleen leerlingen uit groep 8 aan meedoen. Wij wensen haar veel succes!

Leerlingenraad
Inmiddels hebben de kinderen uit de leerlingenraad de eerste vergadering achter de rug. Juf Petra neemt de
taak van meester Paul over in deze. De kinderen krijgen een klein financieel budget. Samen wordt er gekeken
waar dit geld aan uitgegeven gaat worden.

Uitnodiging Volleybaltoernooi
Vrijdag 3 januari vindt er weer het scholenvolleybaltoernooi plaatst. Onze school doet mee met 2 teams, een
team van groep 8 en een team van groep 7 leerlingen. Het toernooi zal plaatsvinden in sporthal ’t Timpke in
Borculo. Wij wensen de leerlingen veel speelplezier!
U komt ze ook aanmoedigen?

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, ook zullen zij
deze ochtend een traktatie krijgen.
’s Middags krijgen alle leerlingen pietengym tijdens de gymles en maken ze er ook op school nog een gezellige
Sinterklaasmiddag van.
‘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.
Koffiecafé/peuterochtend
De peuterochtend wordt gehouden op woensdag 4 december. Peuters zijn ook welkom op 5 december (zie
hierboven). I.v.m. de komst van Sinterklaas is het koffiecafé verzet naar donderdag 5 december.
Kerstviering van 17.00-18.30 uur
Ouders en belangstellenden zijn op donderdag 19 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. Er volgt nog een
informatiebrief over de kerst.
School in kerstsfeer
Op vrijdag 6 december vanaf 12.00 uur willen wij samen met de ouders en de aanwezige leerlingen van groep 5
t/m 8 de hele school in kerstsfeer brengen. Wij hebben ca. 8 ouders nodig om de kerstbomen klaar te maken,
zodat de kinderen in de klas deze verder kunnen versieren. Verder zouden wij het fijn vinden als de aanwezige
ouders de juffen van groep 1 t/m 6 kunnen helpen met het versieren van de klas. Daarnaast kunnen zij de hal,
de gemeenschappelijke ruimte en de buitenkant van de school (verlichting) versieren. Kunnen wij op uw hulp
rekenen? Graag opgeven bij de leerkracht of op de flap-over in de hal.
Kerstbakjes maken
Op donderdag 19 december gaan de kinderen van groep 1 t/m 8 kerstbakjes maken. We zijn op zoek naar 3
ouders die de gehele ochtend de kinderen hierbij kunnen helpen. Graag opgeven bij de groepsleerkracht of op
de flap-over in de hal.
Oordopjes groep 4 t/m 8
In de klassen maken we ook dit schooljaar gebruik van Chromebooks. Wij merken dat leerlingen het prettig
vinden om hun eigen oordopjes hiervoor mee te nemen. Vanaf groep 4 mogen de leerlingen hiervoor ook eigen
oordopjes meenemen. Lukt dit niet? Dan graag aangeven bij de leerkracht, zodat de school kan zorgen voor
oordopjes. Voor groep 1 t/m 3 wordt er gebruik gemaakt van koptelefoons.

Aanpassing taken Directeur Onderwijsteam Stichting Oponoa
Met ingang van 1 januari zal dhr. Co van Schaik naast onderwijsteam 4.0 ook onderwijsteam 1 onder zijn hoede
krijgen. Dit alles heeft te maken met de pensionering van twee directeuren onderwijsteam. Binnen Stichting
Oponoa is ervoor gekozen deze directeuren niet te vervangen worden. In plaats daarvan kiest de stichting voor
een versobering van de managementlaag. Voor obs De Driesprong heeft dit geen gevolgen. Alle
locatiecoördinatoren blijven op de scholen. U zult van deze verandering dan ook niks merken.

Mededeling vanuit de Ouderraad
De begroting van het schooljaar 2019-2020 ligt vanaf vandaag ter inzag in de lerarenkamer. Het
jaarverslag van schooljaar 2018-2019 is nog in bewerking u ontvangt van ons in de nieuwsbrief bericht
vanaf wanneer u deze kunt inzien.
Indien u vragen heeft over de begroting kunt u contact opnemen met de penningmeester Joanne
Hondorp.
Kalender december/januari
5 december
Sinterklaasfeest
19 december
leerlingen s ’middags vrij
19 december
kerstfeest (17.00-18.30 uur)
21 dec t/m 5 jan
kerstvakantie
3 januari
schoolvolleybaltoernooi in Borculo
6 januari
vrije inloop vanaf 08.30 uur voor leerlingen/ouders
8 januari
luizencontrole, koffiecafé en peuterochtend
9 januari leerlingen vrij i.v.m. studiedag
13 januari
vergadering OR
16 januari
vergadering MR

