
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 06 verstuurd op 28 januari 

Algemeen 

Gelukkig hebben de meeste kinderen de afgelopen periode “gewoon” onderwijs kunnen volgen. 
Voor een enkeling was het toch even behelpen, omdat zij in quarantaine zaten. Voor de kinderen die 
wat gemist hebben (bijvoorbeeld Cito-toetsen), zorgen wij dat dit op rustige manier ingehaald kan 
worden. Hopelijk begeven we ons binnenkort in een iets rustiger vaarwater.  
 
Afgelopen dinsdag is er een persconferentie geweest en daar is aangeven dat er aanpassingen 
komen voor het basisonderwijs. De aanpassingen houden het volgende in: 
 

• Leerlingen in het basisonderwijs blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het 
coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.  

 

• Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven 
niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.   

 

• Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine. 
Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.   

 
Verder informeren wij u graag in onze nieuwsbrief over de voortgangsgesprekken, een nieuw rapport 
en nieuwsleesboekenassortiment.  
 
Met vriendelijke groet,   
 
Team obs De Driesprong 
 

Voortgangsgesprekken  
Ondanks deze rare tijd willen wij toch graag even contact met u hebben over hoe 
het gaat. In week 8 (21 t/m 25 februari) gaan deze gesprekken plaatsvinden. U kunt 
zich binnenkort inschrijven via de Parro App. Het is nog niet bekend of de 
gesprekken op school of digitaal gaan plaatsvinden. Hierover informeren wij u 
binnenkort via de parro App. 
Voor de groepen 1 t/m 7 staan 10 minuten per gesprek gereserveerd. Voor groep 8 
zijn dit er 15, dit in verband met het advies en inschrijving van het voorgezet 
onderwijs. Vanaf groep 4 is het wenselijk dat uw kind ook mee komt.  

 
Leesboeken 
Het leesboekenassortiment van onze school heeft een update 
gehad. In samenwerking met boekwinkel Van Someren & ten Bosch 
uit Zutphen hebben wij een prachtig en gevarieerd assortiment 
voor onze leerlingen samengesteld. Deze update van ons 
boekenbestand is mede mogelijk gemaakt door de NPO middelen. 
Als team hebben de keuze gemaakt om deze 
(“achterstandsgelden”) deels hiervoor te gebruiken om de 
leesmotivatie van onze leerlingen te vergroten. Lezen is namelijk 
een belangrijke pijler om je als kind goed te kunnen ontwikkelen.  
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Regionale kampioenschappen voorlezen 
Levi (groep 8) is onze schoolkampioen. Zij zal op 29 januari (morgen) onze school vertegenwoordigen 
tijdens de voorleeskampioenschappen. Wij wensen haar veel succes! 

 
Rapport 
Voor de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen hun rapport mee. Het rapport ziet er iets anders uit 
dan dat u gewend bent. We hebben wat aanpassingen gedaan in de lay-out en in een aantal 
onderdelen. 
 

Klimaatles Staring Educatie 
De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben op dinsdag 25 januari een praktijkles over het klimaat gehad. 
Deze les werd verzorgd door Staring Educatie. Er werd op een speelse manier geleerd over 
wateroverlast, de werking van de waterzuivering en er werden bloembommetjes gemaakt om onze 
omgeving te vergroenen en te verfraaien. Het was een leerzame dag.  

 
Procesgerichte didactiek 
De afgelopen weken zijn de kinderen van groep 1 t/m 6 samen met Mirjam Koldewij aan de slag 
gegaan met een creatief onderwerp. De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben gewerkt over huizen en 
groep 4 t/m 6 over kunstenaar Calder en zij hebben een mobile gemaakt. Het was erg geslaagd! 
 

Nationale voorleesdagen 
Meester Paul heeft in groep 1,2 en 3 de nationale voorleesdagen geopend met het voorlezen van een 
boek: Maar eerst ving ik een monster. 

 
 
 
 
 
 
 

Kalender februari/maart 

21 t/m 25 feb    voortgangsgesprekken 
26 t/m 6 maart                 voorjaarsvakantie 
7 maart     MR vergadering 
9 maart     peuterochtend 
16 t/m 20 maart    oudpapier 
 
 
 
 
 
 
 


