
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 06 verstuurd op 27 januari 

Algemeen 

 
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over een aantal activiteiten en ontwikkelingen op onze 
school. 
 
Met vriendelijke groet,   
 
Team obs De Driesprong 
 

Voortgangsgesprekken  
In week 8 (20 t/m 24 februari) gaan deze gesprekken plaatsvinden. U kunt zich 
binnenkort inschrijven via de Parro App. Bij groep 8 gaat het gesprek voornamelijk 
over het advies en inschrijving op het vervolgonderwijs. Vanaf groep 4 is het 
wenselijk dat uw kind ook mee komt.  
 
Kijkochtenden 
In februari organiseren wij kijkmomenten. Wat kun u verwachten? U draait mee tijdens de start van 
de ochtend. Er staan stoelen voor u klaar en u kunt ziet wat wij zoal doen. Gelieve geen foto/video 
opname maken. Veel kijkplezier gewenst! 

 
Naschoolse opvang 
Afgelopen donderdag is er een bijpraatmoment geweest over de mogelijkheden van naschoolse 
opvang. Onze wens is namelijk dat er opvang op school kan worden aangeboden. Helaas blijkt, uit 
een aantal gesprekken, dat externe partijen dit vooralsnog niet rendabel vinden. 
 
Maar wat zijn dan nu wel de opvangmogelijkheden? 
Op dit moment is er bij Human Kind (BSO Unieko) nog geen wachtlijst. Zij bieden (net zoals 
Avonturijn) de mogelijkheid om de kinderen van onze school op te halen. Wel staan zij open om te 
kijken hoe zij onze locatie kunnen gaan betrekken voor hun naschools aanbod. Bijvoorbeeld 
vakantieopvang op onze locatie en/of activiteiten organiseren op onze prachtige locatie. De 
komende periode gaan we kijken wat hierin mogelijk is.  
Meer informatie over Human Kind vindt u op https://www.humankind.nl/vestigingen/ruurlo/bso-
bso-unieko.  
 
Heeft u nog vragen omtrent de naschoolse opvang of krijgt u thuis niet georganiseerd. Neem dan 
contact met ons op. Wij denken graag met u mee. 

 
Regionale kampioenschappen voorlezen 
Brent groep 8 is onze deelnemer aan de regionale kampioenschappen voorlezen. Hij zal op zaterdag 
11 februari onze school vertegenwoordigen tijdens de voorleeskampioenschappen. Wij wensen hem 
veel succes! 

 
Rapport 
Voor de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen hun rapport mee.  
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Van de ouderraad 

 
Beste ouders, 
 
De OR (ouderraad) is nog steeds dringend op zoek naar versterking. De OR bestaat uit ouders heeft 
een brugfunctie door actief de link te leggen tussen ouders, MR (medezeggenschapsraad) en school. 
Taken van de OR zijn bijvoorbeeld: 

- Klankbordfunctie, om de visie van de ouders kenbaar te maken aan de school 

- Innen van de vrijwillige ouderbijdrage 

- Activiteiten bedenken, organiseren en/of de organisatie coördineren  

- het verzorgen van attenties 

Jaarlijks vergadert de OR ongeveer zes keer. De taken kosten de leden niet veel tijd en zijn verspreid 
over het jaar.  
Lijkt het je wat om het OR team te komen versterken?  Of heb je misschien vragen? Kijk dan op 
www.obsde3sprong.nl/school/or of spreek Anne-Marie, Joanne of mij even aan. We geven je graag 
meer uitleg en hopen binnenkort een nieuw OR lid te verwelkomen in ons team! 
 
Namens de OR, 
Eke Lindner 
 
 

Kalender februari/maart 

1 februari    Open Huis (09.00-12.00uur)  
1 februari    Peuterochtend 
2 februari    Open Huis (19.30 tot 20.30uur)  
13 t/m 17 februari   Kijkmomenten (08.30-09.30 uur)  
20 t/m 24 feb    Voortgangsgesprekken 
24 februari    Rapport mee 
25 februari t/m 5 maart   Voorjaarsvakantie 
8 maart     Peuterochtend 
11 maart    NL Doet (09.00 tot 12.00 uur) 
17 maart    Nationale Pannenkoekdag (meer info volgt) 
22 t/m 26 maart    Oudpapier  
 
 
 
 
 
 
 
 


