
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 04 verstuurd op 27 november 
 

Algemeen 
 
De feestdagen komen er weer aan. Deze dagen zullen er op school anders uitgaan zien. Gelukkig kunnen we het 
e.e.a. in aangepaste vorm door laten gaan. In deze nieuwsbrief informeren wij u hier graag over.   
 

Team obs De Driesprong 
 

 

Einde actie ‘Wecycle’  
Onze school heeft meegedaan aan de Wecycle-inzamelactie 2020. 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 77 apparaten ingezameld!  
 

12 ½  jarig Jubileum  
Juf Ceriel heeft afgelopen week namens alle leerlingen, ouderraad en team een attentie aangeboden gekregen. 
Van harte gefeliciteerd! Op naar de 25 jaar! 
 

De leerlingenraad 
Inmiddels hebben de kinderen uit de leerlingenraad de eerste vergadering achter de rug. Wij laten onze 
leerlingen graag meedenken over het reilen en zeilen hier op school. Doormiddel van een leerlingenraad 
proberen wij dit te stimuleren.  
 
De leerlingenraad is het kort: 

• De leerlingen mogen meedenken en meebeslissen binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen 
en betrokken raken bij de school 

• De kinderen maken kennis met een democratisch proces. 

• De leerlingen zijn mede verantwoordelijk voor schoolse zaken. 

• Het bevorderen van actief burgerschap. 

• De leerlingen inzicht geven in de organisatie van de school en laten ondervinden wat realistisch en 
haalbaar is. 
 

Sinterklaas 4 december op De Driesprong  
Hij komt, hij komt ….  

Vrijdag 4 december zal Sint, met 1 van zijn pieten onze school bezoeken. Wij verwachten 
dat hij rond de klok van 10:00 uur op school aan zal komen. Wegens omstandigheden 
nodigen wij hierbij geen belangstellenden uit, maar vieren het in kleine kring met alleen de 
schoolgaande kinderen.Het is de bedoeling dat de leerlingen voor deze morgen wel eten en 
drinken meenemen. 
 

‘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.  
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Flessenactie COOP 
Er zijn al ontzettend veel flessen ingeleverd bij ons op school en bij de COOP! U kunt u lege flessen nog inleveren 
t/m 31 december! 

 
Voorleeskampioen 
Op 20 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 Liz (groep 8) bekroond tot voorleeskampioen van De 
Driesprong. De jury bestond dit jaar uit: Juf Berna en Djhon (lid van de leerlingenraad). In 
het voorjaar zal Liz deelnemen aan de regionale kampioenschappen. Wij wensen haar veel 
succes! 

 
School in kerstsfeer 
Elk jaar doen wij een beroep op u om te helpen met het versieren van onze school in kerstsfeer. Door alle 
maatregelen omtrent Corona, kan dit helaas niet doorgaan. We zullen daarom samen met de kinderen onder 
schooltijd de school aankleden voor de kerst.  

 

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  hun 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. 
 
Mededeling vanuit de Ouderraad 
De begroting van het schooljaar 2020-2021 is bekend. Indien u deze wilt inzien, neem dan contact op met de 
penningmeester Joanne Hondorp. 
 

 
 

Kalender december/januari 

4 december    Sinterklaasfeest 
8 t/m 13 dec  oudpapier 
17 december   Kerstviering op school (08.30-15.00) 
19 dec t/m 3 jan   kerstvakantie 
8 januari    peuterochtend 
11 januari    vergadering OR 
12 januari    vergadering MR 
20 t/m 24 januari  oudpapier 
 

  



Ingezonden 
 

 
Dans & Theaterlessen in Ruurlo! 
  
Iedere woensdagmiddag zijn er dans & theaterlessen in Ruurlo voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. We 
werken ieder jaar toe naar een te gekke voorstelling in het theater met licht, geluid en kostuums. Dans & 
theater is voor iedereen! Houdt jij ook van lekker gek doen, dansen, verkleden, doen alsof in de 
fantasiewereld? Doe dan mee met deze leuke lessen 
 
Er zijn verschillende leeftijdsgroepen. De lessen zijn in het speellokaal van de Kerst Zwartschool. 
Wil jij graag mee doen? Meld je aan voor een gratis proefles op www.danthedanstheater.nl 
  
*De danslessen in Ruurlo starten in januari met een try-out. Geef je nu op!* 
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