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Algemeen
We hebben op school weer een gezellige drukke maand achter de rug. Zo zijn de cito M-toets
afgenomen. De kinderen hebben allemaal ontzettend hun best gedaan! In vele gevallen heeft u
inmiddels een voortgangsgesprek gehad. Daarbij hebben de leerlingen uit groep 8 een “definitief”
schooladvies gekregen. De komende maand gaan zij zich inschrijven op hun volgende school,
spannend hoor!
Namens het team wens ik u een prettige voorjaarsvakantie en wellicht veel ijsplezier toe.
Met vriendelijke groet,
Paul Knuivers
locatiecoördinator

Even voorstellen
Hallo Iedereen!
Mijn naam is Marieke van Ark
Ik kom tot januari 2019 als onderwijsassistent het team van OBS De Driesprong versterken.
Elke donderdag en vrijdag zal ik Juf Petra in groep 5 en 6 ondersteunen.
Voor mijn avondopleiding reis ik 1x in de week naar Utrecht en verwacht ik begin volgend jaar te
kunnen afstuderen. Mijn eerste twee dagen met juf Petra en de klas heb ik er al op zitten.
Ik verheug me op de rest van het jaar!
Hallo allemaal,
Mijn naam is Dominique Blanksma en ik volg de opleiding onderwijsassistent op het Graafschap
College in Doetinchem. Dit is mijn 3e en laatste jaar. Vanaf 5 februari ben ik in groep 1&2. De eerste
periode ben ik er op maandag en dinsdag. Vanaf april ben ik er de hele week. Ik kijk er naar uit om
het komende half jaar aan het werk te gaan op de Driesprong.
Groetjes Dominique

Donderdag 22 maart Studiedag
Op donderdag 22 maart zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team.

Ruurlo Schoon
In het kader van ‘Ruurlo Schoon’ maken alle leerlingen op vrijdagochtend 9 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 10 maart wordt de actie voor de inwoners uit
Ruurlo gehouden.

Nationale Pannenkoekendag
Op vrijdag 16 maart is de Nationale Pannenkoekendag. De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen hier ook
aan deelnemen. Zij gaan die dag rond 11.30 uur richting wooncentrum De Garven (locatie: achter de
Bundeling) in Ruurlo. Hier zullen zij samen met de begeleiders van de groep pannenkoeken gaan
bakken voor de bewoners. Welke ouders kunnen ons helpen met het vervoer? De ouders die rijden,
mogen gewoon even blijven. Graag doorgeven aan de groepsleerkrachten.
Alvast bedankt!

Uitwisseling naar basisschool
Op woensdag 7 maart gaan de kinderen van groep 7 en 8 naar Groenlo. Zij bezoeken daar
basisschool ‘t Palet.

Doekoe (22 maart t/m 22 april)
De Doekoe schoolpleinactie komt er weer aan. Hiermee sparen klanten van de Coop voor gratis
sport- en spelmateriaal voor basisscholen. Zo wordt buitenspelen nog leuker en stimuleren we
kinderen om meer te sporten en bewegen. Hoe werkt deze actie? Klanten van Coop ontvangen
Doekoe-munten bij aankoop van diverse Coop, Arla en Unileverproducten. In de winkel kunt u deze
munten doneren aan scholen in de buurt. De school kan de munten besteden aan sport- en
spelmaterialen. U spaart toch ook voor onze school?

Kalender februari/maart
24 feb t/m 4 maart
5 maart
8 maart
9 maart
7 maart
7 t/m 12 maart
16 maart
19 maart
21 maart
23 maart
26 maart
30 maart

voorjaarsvakantie
OR/MR vergadering
voorstelling 3/4/5
voorstelling groep 6/7/8
uitwisseling groep 7 en 8
oudpapier
nationale pannenkoekendag
biebstore groep 5/6
gemeenteraadsverkiezingen
Palmpasenoptocht groep 1 t/m 4
bezoek synagoge/moskee groep 7 en 8
Goede vrijdag (alle kinderen vrij)

Ingezonden:

Beste ouders, beste kinderen van de school,

Graag nodigt De Kunstkring Ruurlo jullie uit voor een familie concert met de titel

“Dagboek van een Cello”
Jullie horen een prachtig, spannend verhaal over een muziekinstrument, een cello, die van
alles beleeft.
In de middeleeuwen droomt een boom ervan om muziek te kunnen maken nadat een
minstreel onder zijn takken gezongen heeft. Op een dag legt de beroemde
instrumentenbouwer Stradivari zijn oor tegen de schors van de boom en zaagt uit het hart
van de boom de ziel van een nieuwe cello. Het instrument wil graag de wereld van de
mensen leren begrijpen en de emoties die zij in hun muziek leggen. En hij begint aan een
eeuwenlange ontdekkingsreis. De jonge cello voelt het ongeduld en de opwinding van de
kinderen die de noten van componist Vivaldi studeren in het weeshuis in Venetië. Hij hoort
hoe Haydn vertelt over het heelal dat hij in Londen door een telescoop heeft gezien en leert
dat onze wereld er maar één van vele is. De cello ontdekt de vreugde en het verdriet van de
liefde. Hij maakt kennis met muziek die voelt als thuiskomen. Maar ook aan wreedheid en
oorlog ontkomt hij niet.
Het verhaal wordt heel mooi en spannend verteld door Maartje van Weegen.
Zij is bekend van de TV.
De muziek die bij het verhaal hoort wordt gespeeld door het Hexagon Ensemble dat bestaat
uit vijf blazers en een piano. Timora Rosler bespeelt de cello.
De uitvoering is op zondagmiddag 18 maart om 15 uur in de Theaterzaal van het Kulturhus in
Ruurlo, adres Nieuweweg 5.
Voor kinderen tot en met 12 jaar is de toegang gratis. Een volwassene betaalt voor een
kaartje in de voorverkoop € 20,-Kaarten zijn verkrijgbaar via www.kunstkringruurlo.nl, bij
Groot Jebbink, bloemen en bij Everwennink t/o de Coöp. Aan de kassa kosten de kaarten €
2.50 meer.
Jullie komen toch ook genieten van dit familie concert en spannende verhaal?

