
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 04 verstuurd op 25 november 
 

Algemeen 
De afgelopen periode hebben wij signalen ontvangen dat er behoefte is aan naschoolse opvang op onze 
school. Deze behoeftepeiling is uitgezet onder de huidige ouders, maar ook onder de ouders die hun kind 
hebben aangemeld bij ons op school. Door het invullen van deze vragenlijst proberen wij een beeld te krijgen 
waar de behoefte ligt, bijvoorbeeld welke dagen ed. Indien er voldoende behoefte is, gaan we kijken of wij 
naschoolse opvang kunnen gaan realiseren.  
 
Heeft u de  vragenlijst nog niet ingevuld? Vul de vragenlijst alsnog even in. 
Klik op onderstaande link om de vragenlijst in te vullen: 

 
Behoeftepeiling naschoolse opvang 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Knuivers 
Locatiecoördinator  
 
 

Fruitbomen 
Vrijdag 25 november heeft Wendy (ouder) samen met een aantal leerlingen fruitbomen in de tuin 
gezet (kant Scholtenweg). Laat het fruit maar komen! 
 
Klusochtend schoolplein 
Zaterdag 17 december en zaterdag 14 januari van 09.00-12.00u gaan we op het schoolplein aan het werk om 
een aantal werkzaamheden te verrichten. Te denken valt aan het vervangen van het vangnet op het 
voetbalveld en het onderhoud aan de waterspeelplaats. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren 
hebben wij hulp nodig. Komt u ons helpen? Geef u dat nu op via de Parro app! 

 

Sinterklaas 5 december op De Driesprong  
Hij komt, hij komt ….  

Maandag 5 december zal Sint, met 1 van zijn pieten onze school bezoeken. Wij 
verwachten dat hij rond de klok van 9.50 uur op school aan zal komen. 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 
gemeenschappelijke ruimte met de peuters en hun ouders. Vanaf 10.30 uur brengt 
Sint een bezoek in de groepen. Het is de bedoeling dat de leerlingen voor deze dag 
gewoon eten en drinken meenemen, ook zullen zij deze ochtend een traktatie 
krijgen. ’s Middags maken we er 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.  
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Voorleeskampioen 
Vrijdag 25 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. De “wedstrijd” gingen tussen de volgende 
klassenkampioenen: Aniek (gr 4), Maud (gr5), Ype (gr 6), Frederieke (gr 7) en Brent (gr 
8). 
  
Frederieke is (groep 7) bekroond tot voorleeskampioen van De Driesprong. De jury 
bestond dit jaar uit: Juf floor (stagiaire) en Jasmijn (oudste leerling van de school). In het voorjaar zal Brent 
deelnemen aan de regionale kampioenschappen (alleen deelname groep 8 leerlingen). Wij wensen hem alvast 
veel succes! 

 
OPROEP VERSIEREN SCHOOL IN KERSTSFEER 
We zoeken 6 ouders die op vrijdag 9 december van 10.30 uur tot 12.00 uur onze school in kerstsfeer willen 
versieren. Bent u creatief en hebt u tijd, dan bent u van harte welkom om ons te helpen. De koffie en thee met 
wat lekkers staat klaar. Graag opgeven bij de leerkracht.  

 

Kerstviering 22 december  
De kinderen gaan deze dag van 8.30 uur tot 12.00 uur naar school. Ze zijn ’s middags vrij, want we 
verwachten iedereen om 17.00 uur terug op school voor de kerstviering. 
Ouders en belangstellenden zijn op donderdag 22 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 brief met 
alle informatie over de dagen rondom de kerstviering en de kerstviering zelf. 

 
De leerlingenraad 
Inmiddels hebben de kinderen uit de leerlingenraad de eerste vergaderingen 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 in 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. 

 
Mediamasters 2022   
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben in november gewerkt aan 
Mediamasters. Het doel van Mediamasters is om op een toegankelijke en 
uitdagende manier met mediawijsheid in de klas aan de slag te gaan. Vooral 
sociale media kent veel mogelijkheden, maar ook gevaren! 
De leerlingen moesten tijdens het spel overleggen, samenwerken, media 
maken en interpreteren. Tijdens het spel konden de leerlingen punten 
verdienen. Het was een leerzame ervaring.  

 
  



 

Kalender december/januari 

5 december    Sinterklaasfeest 
7 december   peuterochtend  
7 t/m 11 dec  oudpapier 
13 december  MR vergadering 
17 december  klusochtend schoolplein (09.00-12.00 uur) 
22 december   Kerstviering op school (s ’middags zijn alle leerlingen vrij) 
24 dec t/m 8 jan   kerstvakantie 
11 januari    peuterochtend 
14 januari   klusochtend schoolplein (09.00-12.00uur) 

 


