
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 04 verstuurd op 26 november 
 

Algemeen 
 
De feestdagen komen er weer aan. Wij hopen dat wij deze gezellige dagen, in aangepaste vorm, door kunnen 
laten gaan. U krijgt binnenkort hier meer informatie over. Daarnaast, zoals u wellicht wel heeft meekregen, zijn 
de protocollen voor het onderwijs weer aangepast. Dit houdt het volgende in: 
 

• Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan. 

• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats. 

• Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is 
ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat 
kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, 
hoesten en koorts (de nieuwe beslisboom zit ook in de bijlage). 
 

Het is goed mogelijk dat er na vanavond weer aanvullingen gedaan worden. Wij kunnen ons voorstellen dat 

sommige zaken niet altijd even duidelijk zijn, aangezien het nogal eens veranderd. Schroom dan niet om dit bij 

ons na te vragen, wij denken graag met u mee! 

 

Team obs De Driesprong 
 

Even voorstellen 
Hallo, je hebt me misschien al wel zien staan. Maar mijn naam is Jarrik Griemelink. Ik ben 23 jaar en kom uit 
Geesteren. Momenteel werk ik op de maandag, dinsdag en woensdag bij De Driesprong. Op deze dagen neem ik 
de taken van Bram over. De andere 2 dagen ben ik actief op De Keikamp in Geesteren. 

 
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. 
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Bericht van de organisatie van Kunst in de Kinderschoenen (groep 7 en 8)  
Na heel lang nagedacht te hebben hoe we de opening van de expositie van werken van de groepen 7 en 8 
zouden moeten organiseren, kwam vandaag de vraag: moeten we dit wel doen? het zijn veel kinderen van drie 
verschillende scholen. Helaas hebben we toch de beslissing genomen dat het niet verantwoord zou zijn om 
zoveel kinderen bij elkaar in een ruimte te zetten. Vooral voor de kinderen vinden wij het reuze jammer, maar 
het is niet anders. Wij richten wel vrijdag 26 november de expositie in zodat de ouders met de kinderen op een 
rustig moment tot 15 december, alles kunnen bekijken. Het Kulturhus is geopend van 09.00 – 17.00 uur en is vrij 
toegankelijk 
 

Sinterklaas 3 december op De Driesprong  
Hij komt, hij komt ….  

Vrijdag 3 december zal Sint, met zijn pieten onze school bezoeken. Wij verwachten dat hij 
rond de klok van 10:00 uur op school aan zal komen. Peuters zijn van harte welkom om Sint 
buiten te ontmoeten.  
 

‘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.  

 
Voorleeskampioen 
Op vrijdag 19 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 Levi (groep 8) bekroond tot 
voorleeskampioen van De Driesprong. De jury bestond dit jaar uit: Juf Berna en Jet (lid van 
de leerlingenraad). In het voorjaar zal Levi 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.  

 
Mededeling vanuit de ouderraad 
De begroting van het schooljaar 2021-2022 is bekend. Indien u deze wilt inzien, neem dan contact op met de 
penningmeester Joanne Hondorp. 
 
Wij willen alle ouders bedanken voor het retourneren van de ouderhulplijst. I.v.m. Covid kunnen wij nog geen 
terugkoppeling geven op wie waar is ingedeeld. Als de maatregelen het toelaten zullen we kijken welke ouders 
welke activiteiten kunnen oppakken.  

 
 

Kalender december/januari 

1 december   peuterochtend (onder voorbehoud) 
3 december    Sinterklaasfeest 
6 december   MR vergadering 
8 t/m 13 dec  oudpapier 
23 december   Kerstviering op school (meer info volgt nog) 
24 december  alle leerlingen vrij 
25 dec t/m 9 jan   kerstvakantie 
12 januari    peuterochtend  (onder voorbehoud) 

  



Ingezonden 
 
 
 
 

 
 
 

Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. 
Oriëntatielessen vanaf 17 januari 2022 

 
 

Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op de 
ontwikkeling van kinderen. 
 
Het Segnocollectief, de Muziekschool van Berkelland, start in de week van 17 januari 2022 met 
muzieklessen voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool, de Oriëntatie cursus. 
Tijdens deze 15 weken durende cursus gaan de kinderen samen aan de slag met het maken van 
muziek en alles wat daarbij komt kijken zoals samen werken, luisteren naar muziek en zelf muziek 
schrijven. 
 
Ook zullen de kinderen kennis gaan maken met de verschillende muziekinstrumenten. 
Geeft kinderen de kans om dat verborgen muzikaal talent te ontwikkelen en geef uw zoon/dochter 
op om gezellig samen muziek te maken! 
 
Het rooster van de lessen wordt bepaald n.a.v. het aantal aanmeldingen per plaats, zijn er 
minimaal 2 of 3 andere vriendjes/vriendinnetjes dan kan de cursus al starten! 
Opgeven kan t/m 24 december 2021 op onze website www.segnocollectief.nl  
In aansluiting op de Oriëntatie cursus kunnen leerlingen tegen gereduceerd tarief 3 lessen volgen 
op een instrument naar keuze. Indien mogelijk krijgt de leerling een instrument mee naar huis om 
te oefenen. 
 
Kijk voor meer informatie op: www.segnocollectief.nl. 
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