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Nieuwsbrief nr. 06 verstuurd op 29 januari   
Algemeen 

 
Graag informeren wij u in deze nieuwsbrief o.a. over het Open Huis en de klusochtend (NL DOET). 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Team obs De Driesprong  

 

Aanmelding nieuwe leerlingen - Informatieavond – open huis  
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. Jaarlijks nodigt de gemeente 
Berkelland al deze ouders uit. De uitnodiging is opgesteld door een afvaardiging van alle basisscholen in 
Berkelland en de ouders krijgen een overzicht met daarop vermeld alle basisscholen. De scholen geven in 
de uitnodiging aan wanneer de informatieochtenden-avonden plaatsvinden. Zeg het voort… 

 
Dit jaar hebben we een ludieke actie: “Vul een bloempotje tijdens de open ochtend of avond!”  
Kent u één of meerdere kind(eren) jonger dan 4 jaar, dan kunt u één of meerdere bloempotje(s) 
ophalen bij school en deze afgeven aan het betreffende gezin. Bij voorbaat dank! 

 

Voortgangsgesprekken t.b.v. het 1e rapport 
In week 7 (10 t/m 14 februari) zijn de voortgangsgesprekken. Tijdens dit gesprek zullen wij de 
voortgang van uw kind(eren) bespreken. Net als de vorige keer nodigen wij de kinderen in groep 5 
t/m en 8 uit om bij dit gesprek aanwezig te zijn. In de overige groepen kan uw kind ook meekomen. 
Voor leerlingen uit groep 8 staat 15 minuten gereserveerd i.v.m. het advies en inschrijving voorgezet 
onderwijs. 

 

Nieuws uit de MR: vooraankondiging enquête  
De MR is aan het inventariseren hoe u en nieuwe ouders over onze schooltijden en het aanbod voor 
voorschoolse opvang (VSO) denken. Binnenkort ontvangt u een schriftelijke enquête, waarin u een 
aantal vragen worden gesteld over bovenstaande onderwerpen. De MR is voornemens u persoonlijk 
hierover te benaderen. Meer informatie hierover volgt. Houd uw mail in de gaten! 

 

Zaterdag 14 maart klusochtend (NL DOET)  
Zaterdagmorgen 14 maart (09.00-12.00 uur) houden wij op school een klusochtend. Tijdens deze 
ochtend willen wij graag een aantal klusjes doen in en rondom de school. Voor deze ochtend zoeken 
wij nog vrijwilligers die een handje kunnen helpen. Koffie en thee staat klaar! U kunt zich inschrijven 
op de flap-over in de hal. Alvast bedankt! 

 

Regionale kampioenschappen voorlezen  
Op woensdagmiddag 12 februari zal Frederike (groep 8) onze school vertegenwoordigen tijdens de 
voorleeskampioenschappen in de bibliotheek in Borculo. U komt toch ook supporten? 

 

Mededeling OR 
Het jaarverslag van de OR en het overzicht van de financiën OR 2018-2019 ligt te inzage op school. 

http://www.obsde3sprong.nl/
mailto:directie@obsde3sprong.nl


 
 

 

SCHOON BELONEN 
 
Vanaf 26 januari scheiden wij ons afval nog beter dan voorheen. In 
elke groep staat een bak voor het plastic en metalenblikken etc.. 
Ook levert het onderweg opgeraapte zwerfafval dat in onze 
container terecht komt subsidie op. Deze container staat onder 
 
het fietsenhok aan de Scholtenweg. Iedere leging levert een kleine financiële bijdrage op voor onze 
school.  

 

Kalender februari/maart  
5 februari 
6 februari 
10 t/m 14 feb 
14 februari  
24 t/m 28 februari 
4 maart 
4 maart 
14 maart 
20 maart 

 
Open huis (aanmelding leerlingen) 
Informatieavond (nieuwe leerlingen) 
Voortgangsgesprekken 
Rapport mee  
Voorjaarsvakantie 
Koffiecafé/peuterochtend 
MR/OR vergadering 
Klusochtend op school (NL Doet) 
Nationale Pannenkoekdag 



 


