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Algemeen
Wat was het fijn om de afgelopen week weer kinderen in onze school te zien. We hebben gemerkt
dat de kinderen hier ook echt aan toe waren. We zetten de komende tijd voornamelijk in op
groepsvorming, na zo’n lange tijd niet op school te zijn geweest, is dit nu even het allerbelangrijkste.
Na de voorjaarsvakantie zullen wij langzamerhand wat metingen (citotoetsen) gaan afnemen. Deze
gebruiken wij o.a. om te kijken of er hiaten ontstaan zijn door het thuiswerken. Onze inschatting is
dat dit over het algemeen mee gaat vallen, maar zien we toch bij uw kind wat “problemen” ontstaan,
dan neemt de leerkracht contact met u op.
Daarbij hebben de leerlingen uit groep 8 een “definitief” schooladvies gekregen. De komende maand
gaan zij zich inschrijven op hun volgende school, spannend hoor!
Wij wensen u een prettige voorjaarsvakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Het team.

Nationale pannenkoekdag bij De Garven
Vrijdag 19 maart is de Nationale Pannenkoekendag. Dit jaar gaat dit i.v.m.
Corona niet door zoals we dit voorheen deden. Daarom hebben wij dit jaar
voor een coronaveilig alternatief gezorgd. Op deze dag bakt de ouderinstelling
zelf voor haar bewoners pannenkoeken. De leerlingen van onze school zorgen
voor versieringen en een vrolijke noot.
Statiegeldactie COOP
Eind december is de statiegeldactie van de COOP afgelopen. Er is maar liefst een bedrag van
€684,60,- opgehaald! Wat een fantastisch bedrag! Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Deze gelden
worden gebruikt voor het afmaken van het schoolplein.
Overblijven
Het overblijven op De Driesprong is al jaren prima geregeld dankzij uw hulp. Denkt u eraan dat de
TSO, ondanks deze gekke tijd, gewoon doorgaat? Het oppasrooster vindt u op onze website.
Subsidie onderwijsachterstanden
Naar aanleiding van de vorige lockdown is er door stichting OPONOA een
subsidie aangevraagd m.b.t. onderwijsachterstanden. Deze subsidie is
toegekend en onder de scholen verdeeld naar rato van het leerlingenaantal.
Wij krijgen hierdoor tijdelijk één dag per week extra formatie. Het team is nu
aan het bekijken hoe deze zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Kalender februari/maart
20 feb t/m 28 februari
8 maart
17 t/m 21 maart
19 maart

voorjaarsvakantie
OR/MR vergadering
oudpapier
nationale pannenkoekdag 2021

Ingezonden:

Mysterie sportjacht Berkelland
In de voorjaarsvakantie organiseert de Sport Federatie Berkelland een mysterie sportjacht.
Op woensdag, donderdag en vrijdag zal er op verschillende plekken in Berkelland een
speurtocht worden uitgezet. Kun jij met de schatkaart alle mysteries oplossen? En zet je bij
de sport-stops ondertussen de high score?
Mysterie sportjacht
Woensdag 10 uur in Ruurlo (startpunt vv Ruurlo)
Woensdag 14 uur in Rekken (startpunt SC Rekken)
Donderdag 10 uur in Beltrum (startpunt VIOS)
Donderdag 14 uur in Neede (startpunt SP Neede)
Vrijdag 10 uur in Borculo (startpunt vv Reünie)
Vrijdag 14 uur in Eibergen (startpunt Pickerhal)
Aanmelden kan met een groep van maximaal 6 kinderen. Je groep kan bestaan uit
gezinsleden, klasgenoten of teamgenoten (vereniging). Ouders/verzorgers dienen zelf in te
schatten of het team begeleiding nodig heeft. Per groepje mogen er maximaal 2 volwassen
begeleiders mee.
We starten vanaf een vast beginpunt, per aangemelde groep krijg je van ons een bericht in
welk tijdslot je kunt vertrekken. Eenmaal aangekomen helpen wij jullie op weg. Tijdens de
speurtocht zijn er leuke (sportieve) activiteiten onder begeleiding van het SFB-team.
Lijkt het je leuk om mee te doen? Opgeven kan via www.sjorssportief.nl, en dit kan tot 24
uur voordat de sportjacht start!
Voor vragen zijn wij bereikbaar op: 0545-476 727 (whatsappen naar dit nummer kan ook).
Uiteraard kun je ook prijsjes winnen!
Tot in één van de kernen!
Team SFB

