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Algemeen
Sinterklaas en Kerst zijn drukke dagen voor de leerlingen en leerkrachten van school, maar ook voor
de ouders en de ouderraad. Langs deze weg willen wij de ouders en de OR/MR bedanken voor hun
inzet en toewijding bij het organiseren en assisteren van allerlei schoolactiviteiten. Zonder uw hulp zou
het een stuk moeilijker zijn om allerlei activiteiten te organiseren!
Wij danken u voor het vertrouwen en de aangename samenwerking.
Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.
Wij staan weer voor u klaar aan de start van het nieuwe jaar!
Maandag 6 januari staat de koffie/thee met een Nieuwjaarsrolletje
klaar vanaf 8.30 uur tot 9.00 uur. Graag zien wij u daar. Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Team obs De Driesprong

Studiedag 9 januari
Donderdag 9 januari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team.
Tijdens deze dag verdiept het team zich in een aantal onderwijskundige zaken waaronder Gynzy.

Informatieavond – open huis voor nieuwe ouders
Donderdagavond 6 februari is van 19.30 tot 20.30 uur een informatieavond voor ouders van kinderen
onder de 4 jaar. Ook houden wij woensdagochtend 5 februari van 09.00-12.00 uur een open huis. Zo
kunnen belangstellenden de sfeer proeven van De Driesprong in bedrijf!

Aanmelding
De voorbereiding op het nieuwe schooljaar en de formatieberekeningen vinden altijd
vroegtijdig plaats. Het heeft daarom onze voorkeur dat we tijdig weten welke
kinderen wanneer beginnen. Het aanmeldformulier is te downloaden van onze
website. Uiteraard kunt u het formulier ook ophalen op school.

Peuterochtenden
Op elke 1ste woensdag van de maand zijn onze peuterochtenden. Van 9:30 t/m 11:30 uur willen wij op
deze ochtenden peuters in de leeftijd van 3 tot 4 jaar gelegenheid geven kennis te maken met onze
school. Zij draaien deze ochtend op eigen niveau mee in groep 1/2/3. We zijn blij met het mooie aantal
peuters dat hier al gebruik van heeft gemaakt. De eerstvolgende ochtend is woensdagmorgen 8
januari. Tijdens de peuterochtenden in het koffiecafé de Zoete Inval ook open.

Muziekles
In januari starten we weer met muziekles. Juf Nardi is inmiddels met
zwangerschapsverlof. Haar lessen worden overgenomen door juf Anne de Jong
van Muziek- en Kunstwijs. Wij wensen juf Anne een hele fijne tijd toe op De
Driesprong.

Schoolplein
De OR en MR buigen zich momenteel samen met het team over een gedeeltelijke herinrichting van het
schoolplein. De wens is er als “buitenschool” om er een mooi groen schoolplein van te maken. Het
afgekeurde speelhuisje aan de voorkant van school moet plaats gaan maken voor een mooie boomhut.
Daarnaast is er de wens om meer groen (bomen, planten) op het schoolplein te krijgen. Dit alles kost

natuurlijk veel geld. Op dit moment wordt er gezocht naar financiële middelen. Op de website van
school staat na de kerstvakantie een mooi filmpje (gemaakt door Edwin Hondorp) over ons hopelijk
nieuwe plein. Dit filmpje is zeker het bekijken waard!

Faqta
Na de kerstvakantie starten we met het nieuwe thema over de ruimte. De
kinderen leren van alles over de ruimte, van de planeten tot aan ruimtereizen.
Mocht u iets hebben of weten of willen vertellen over dit thema dan is dit van
harte welkom en horen wij dit graag!
Voor dit thema kunnen wij nog kosteloos materiaal gebruiken, denk aan: lege
dozen/doosjes/pakken, wc/keuken rol, lege blikjes etc. Wilt u dit voor ons
sparen en aan uw kind(eren) meegeven naar school.

Bedankt!
De afgelopen tijd heb ik vele kaartjes en/of attenties mogen ontvangen van de kinderen, OR en MR. Ik
wil jullie hartelijke bedanken hiervoor!
Met vriendelijke groet,
Paul Knuivers

Staking
Donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari is er opnieuw een onderwijsstaking. Ook ditmaal gaan wij
staken, omdat wij ons sterk moeten blijven maken voor ons mooie vak en ervoor willen zorgen dat uw
kind(eren) ook de komende jaren een gekwalificeerde leerkracht voor de groep heeft/hebben staan.
De leerlingen zijn deze twee dagen vrij. Hopend op uw begrip.
Gymlessen
Op maandagmiddag zal Jim Sleebos de gymles op het schoolplein gaan verzorgen i.v.m. het vertrek
van Anouk.
Op donderdagmiddag zal in de maanden januari en februari Jim Klein Gebbink de gymlessen tijdelijk
overnemen van Dennis Krol. Dennis gaat op de donderdag tijdelijk de gymlessen van Anouk op een
andere school overnemen.
Sportfederatie Berkelland beseft dat het om een tijdelijke oplossing gaat, ook zij kampen met een
leraren te kort. De leerkrachten zijn tijdens de gymles altijd aanwezig.
Tekenwedstrijd
De kinderen uit groep 5 en 6 hebben meegedaan aan de tekenwedstrijd Sjorssportief
(www.sjorssportief.nl ). U kunt nu stemmen op welke tekening, van de vele scholen, de voorkant van
de informatie krant gaat worden. Druk op deze link en volg de aanwijzingen, stemmen kan t/m 13
januari. U stemt toch ook!
https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=92

Kalender januari /februari
22 dec 2019 t/m 5 jan 2020
3 januari
6 januari
9 januari
13 januari
16 januari
30+31 januari

kerstvakantie
schoolvolleybaltoernooi
vrije inloop vanaf 08.30 uur voor leerlingen/ouders
studiedag (alle leerlingen vrij)
vergadering OR
vergadering MR
leerlingen vrij i.v.m. staking

