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Nieuwsbrief nr. 06 verstuurd op 23 december 

Algemeen 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Sinterklaas en Kerst zijn drukke dagen voor de leerlingen en leerkrachten van school, maar ook voor 
de  ouders en de ouderraad. Langs deze weg wil ik de ouders en de OR 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! We doen het met elkaar en voor elkaar! 
 
Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. Wij staan weer voor u klaar aan de start 
van het nieuwe jaar! 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Paul Knuivers 
Locatiecoördinator  
 
 
 

Nieuwjaar wensen 
Maandagochtend 9 januari van 08.15 tot 08.45 heeft u de mogelijkheid (onder het genot van een 
kopje koffie/thee) elkaar een fijn nieuwjaar te wensen. We zouden het leuk vinden u dan te zien. 

 
Stand van zaken m.b.t. naschoolse opvang  
Onlangs is er een peiling geweest of er behoefte is aan naschoolse opvang. Met deze gegevens zijn wij 
gesprekken gaan voeren met een aantal personen en organisaties. Direct na de kerstvakantie is er nog 
een vervolgafspraak met een organisatie om te kijken wat de mogelijkheden zijn. In januari organiseren 
wij een “bijpraatmoment” en praten we u bij wat er eventueel mogelijk is. Na de kerstvakantie 
ontvangt u hier een uitnodiging van.  

 
Afname Cito toetsen medio januari  
Zoals  u  weet,  volgen  wij  de  ontwikkeling  van  uw  kind  onder  andere  door  middel  van toetsen  
die  door  Cito  zijn  ontwikkeld.  In de groepen 3 t/m 8  worden  toetsen  van  de  Cito afgenomen.   We  
kijken  hoe  de  leerling scoort ten opzichte van de landelijke scores. De  Cito  toetsen  zijn  
methodeonafhankelijke  toetsen,  dat  wil  zeggen  dat  zij  niet  gebonden  zijn  aan een  lesmethode  
die  in  Nederland  gebruikt  wordt.  
 
Er  wordt  getoetst  wat  een  leerling  gemiddeld genomen  na  een  periode  
van  bijvoorbeeld  4  jaar  onderwijs  zou  moeten  beheersen.  De  toetsen 
worden  twee  keer  per  jaar  afgenomen,  in  januari-februari  (M-toetsen)  
en  in  juni  (E-toetsen).  
 
Daarnaast  nemen we  aan het  eind van  groep 8  de  verplichte Centrale eindtoets  af, dit zal ergens 
in april zijn. De  toetsen  worden  digitaal  opgeslagen  in  het  CITO-leerlingvolgsysteem,  zodat  wij  elk  
moment over een  overzicht  kunnen  beschikken  van  de  ontwikkeling  van  de  kinderen  tot  nu  toe.  
Naast  de  Cito toetsen nemen wij op school ook methode gebonden toetsen af. Dit zijn toetsen die 
gekoppeld zijn aan de lesmethoden die wij gebruiken. De Cito toetsen en de methode gebonden 
toetsen geven ons, naast  wat  wij  zien  in  de  groep,  een  goed  beeld  van  de  ontwikkeling  van  uw 
kind.  Het  geeft  ons mogelijkheden om extra hulp te verlenen waar nodig en leerlingen meer uitdaging 
te bieden als dit gewenst is. 
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Vooraankondiging kijkmomenten in de klas 
We kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent hoe het in de klas van uw zoon/dochter gaat. 
Medio februari organiseren wij in alle groepen kijkmomenten. U ontvangt hier in januari meer 
informatie over.   
Voor ouders die kinderen hebben die nog niet op school zitten (dus op zoek zijn naar een basisschool) 
volgt er een Open Huis in februari. Meer informatie hierover volgt nog.  

 
Nieuws van onze MR 
Wat doet de MR op De Driesprong? 
De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen afgevaardigden van 
ouders/verzorgers en van leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak 
een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De ouders/verzorgers 
en leerkrachten die zitting hebben genomen in de MR, mogen in principe elk onderwerp betreffende 
het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met 
individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar ze kunnen zaken waar ze zich zorgen 
over maken of waar ze ideeën over hebben op de agenda laten zetten.  
 
Hieronder een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar de MR 
instemmingsrecht over heeft: 

• vaststelling van de onderwijstijd 
• vaststelling van de schoolgids 
• vaststellen of wijzigen van een schoolreglement 
• vaststellen van het schoolplan en zorgplan, hierin staan plannen van de school voor de 

komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan 
zorgleerlingen 

 
Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag je als MR ook advies uitbrengen. 
De MR kan veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of 
bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan: 

• de verkeersveiligheid rond de school 
• schoolveiligheid 
• de formatie 
• de begroting 
• het schoolplein 

 
Wie zijn de leden van de MR van De Driesprong? 
Ouders: Edwin Hondorp, Martine van Kleef, Marianne Scheening 
Leerkrachten: Carla van den Berg en Monique Horstman 
Adviserend lid: Paul Knuivers 
 
Hoe kan je als ouder iets ter sprake brengen binnen de MR vergadering? 
Als u als ouder/verzorger graag iets besproken wilt hebben in de MR vergadering, dan kunt u dit 
persoonlijk doorgeven bij één van de leden van de MR. Via mail kan ook: mr@obsde3sprong.nl. 
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Kalender januari/februari  

11 januari  peuterochtend  
18 t/m 23 januari  oudpapier 
31 januari  MR vergadering 
1 februari  peuterochtend 
20  t/m 24 februari voortgangsgesprekken 
25 t/m 5 maart  voorjaarsvakantie 
 
 

Papiercontainer DATA 2023 
Plaatsen tot ophalen  
  
18 januari tot 23  januari ‘23  
22 maart tot 26 maart ’23  
10 mei tot 14 mei’23  
28 juni tot 2 juli ’23  
30 augustus tot 3 september ’23  
11 oktober tot 15 oktober ’23  
6 december tot 10 december ‘23  
 
Bedankt voor uw bijdrage! 
 
 
 
Data Peuterochtenden 2023 (tot het einde van dit schooljaar) 
11 januari 2023 
1 februari 2023 
8 maart 2023 
5 april 2023 
10 mei 2023 
7 juni 2023 
5 juli 2023 
 
 
 
 
  



Ingezonden: 
Sportspeeltuin Ruurlo, doe je ook mee? 

Elke dinsdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur is er de Sportspeeltuin Ruurlo in sporthal ’t 
Rikkenhage. Kinderen van 3 t/m 8 jaar kunnen daar kennismaken met alle verschillende 
vormen van bewegen en alle sporten die er zijn in Ruurlo. Het is opgericht door alle 
sportverenigingen uit Ruurlo samen in het kader van ‘Heel Ruurlo beweegt’.  
Daarmee willen ze kinderen laten zien hoe leuk het is om te bewegen en te sporten en het is 
de bedoeling om de kinderen hun passie voor sport te laten ontdekken. Hebben ze hun 
passie of tak van sport ontdekt dan kunnen ze doorstromen naar deze sportvereniging, of 
gewoon blijven sporten bij de sportspeeltuin.  
Laat uw kinderen eens 3x gratis kennismaken met de Sportspeeltuin Ruurlo en ervaar zelf 
hoe leuk het is. Gymkleding en sportschoenen meenemen is voldoende. Opgeven kan via 
www.sjorssportief.nl, info@tornax.nl of loop gewoon binnen op de dinsdagmiddag. Als ze na 
de gratis lessen echt lid willen worden betalen ze €35,- per kwartaal. 
 
Hulp gezocht! 
Iedereen die graag wil helpen bij de Sportspeeltuin is van harte welkom, we kunnen nog wel 
wat hulp gebruiken. Voor meer informatie over de Sportspeeltuin Ruurlo kun je contact 
opnemen met de organisatie via info@tornax.nl of loop gewoon binnen op de 
dinsdagmiddag en vraag de trainer Henri er naar. 
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