
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 07  verstuurd op 22 februari 

Algemeen 
 
We hebben op school weer een gezellige drukke maand achter de rug. U heeft inmiddels een 
voortgangsgesprek gehad van uw kind(eren). Daarbij hebben de leerlingen uit groep 8 een 
“definitief” schooladvies gekregen. De komende maand gaan zij zich inschrijven op hun volgende 
school, spannend hoor! Verder informeer ik u in deze nieuwsbrief o.a. over Ruurlo schoon, NL- Doet 
en een ouderbetrokkenheidsonderzoek. 
 
Namens het team wens ik u een prettige voorjaarsvakantie toe! 
 
Met vriendelijke groet,   
 
Paul Knuivers 
locatiecoördinator  
 
 

Ruurlo Schoon  
In het kader van ‘Ruurlo Schoon’ maken alle leerlingen op vrijdagochtend 8 maart het schoolplein en 
de directe omgeving van onze school schoon. De leerlingen van de andere basisscholen in Ruurlo 
maken die dag ook hun eigen wijk schoon. Op zaterdag 9 maart wordt deze actie voor de inwoners 
uit Ruurlo gehouden. 
 

NL-Doet 
Op 16 maart van 09.00-12.00 uur doen wij mee met NL-Doet. Wij gaan deze 
dag in en rondom school een aantal klusjes doen. U kunt zich aanmelden op 
de flap-over in de hal. 
 

Ouderbetrokkenheidsonderzoek 
In maart ontvangen alle ouders een uitnodiging voor de afname van het 
ouderbetrokkenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de School & Innovatie groep. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd op alle scholen van OPONOA. 
 

Staking 15 maart 
Op deze dag (zoals al eerder gecommuniceerd) zal onze school gewoon open zijn. Om toch aandacht 
te geven aan deze staking gaan wij op school, samen met de kinderen, verschillende activiteiten op 
school doen. Onder het mom van “het onderwijs is een hele mooie klus en zeker op OBS De 
Driesprong!”  De schooltijden blijven deze dag ongewijzigd. 
 

Nationale pannenkoekdag  
Op vrijdag 22 maart is de Nationale Pannenkoekendag. Dit jaar gaan de leerlingen pannenkoeken 
bakken op school. Ouders, opa’s en oma’s en buurtbewoners zijn van harte uitgenodigd. 
Dus, zet deze dag vast in uw agenda! Meer informatie volgt na de vakantie. 
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Kalender februari/maart 
 
24 feb t/m 3 maart  voorjaarsvakantie 
4 maart    OR/MR vergadering 
6 maart    controle op hoofdluis 
8 maart    Driesprong maakt schoon 
16 maart   NL Doet (09.00-12.00 uur)  
20 t/m 24 maart  oudpapier   
22 maart    nationale pannenkoekdag 2019 
 
 
 
 

 


