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Algemeen
Op zaterdag 16 maart zijn vele vrijwilligers naar De Driesprong gekomen om de school een handje te
helpen met diverse hand- en spandiensten. Er waren vrijwilligers uit Ruurlo, van de Lionclub,
leerlingen van Aventis, diverse ouders en leerlingen aanwezig om de handen eens flink uit de
mouwen te steken. Zo werden de bomen rondom het voetbalveld gesnoeid, de berm voor school
vrijgemaakt van alle takken/bladeren en rommel, de wilgentenenhut gesnoeid, het kleuter- en het
beweegwijshok netjes opgeruimd. Al met al was het een natte, maar vooral hele gezellige
klusochtend. De school bedankt iedereen die zich vrijwillig heeft ingezet voor de school.
Hartelijk dank allemaal!
Met vriendelijke groet,
Paul Knuivers
Locatiecoördinator

Digiborden vervangen door touchscreens
Op donderdag 28 maart zijn er bij ons op school nieuwe touchscreens geplaatst. Deze borden geven
een scherpbeeld. De lesstof wordt dus nog duidelijker weergegeven.

De Nationale Buitenlesdag op obs De Driesprong
Op dinsdag 2 april (indien het weer het toelaat) gaan we een aantal
lessen buiten geven. Uit een tal van studies blijkt namelijk dat een
kind die veel buiten speelt en/of tijdens het leren hun lichaam
gebruikt beter ‘presteert’. Uiteraard, gezien onze visie, sluit deze
activiteit goed aan bij onze omgeving.

Centrale Eindtoets groep 8
De leerlingen van groep 8 maken op 16 en 17 april de Centrale Eindtoets. De afname hiervan zal in de
ochtend plaatsvinden. Wij wensen de leerlingen veel succes met het maken hiervan!

Schoolhandbaltoernooi
Tijdens het schoolhandbaltoernooi op woensdag 20 maart hebben er weer twee teams van onze
school meegedaan. Helaas geen kampioen, maar wel veel plezier gehad! Het was goed om te
zien dat er veel ouders van onze school aanwezig waren!
Bezoek rijksmuseum > groep 6,7,8
Op dinsdag 23 april gaan de leerlingen van groep 6, 7 en 8 met de bus naar het Rijksmuseum. Wij
gaan samen met de leerlingen en leerkrachten van OBS ’t Palet in Groenlo. De ouders ontvangen
binnenkort meer informatie over deze leuke en leerzame trip!

Koningsdag > 27 april schoolvoetbaltoernooi
Ook dit jaar doet De Driesprong weer mee met het schoolvoetbaltoernooi bij vv Ruurlo. Wij doen dit
jaar met 1 team mee. U komt toch ook even een kijkje nemen?

Koningsspelen 2019 en Palmpasen optocht
Dit jaar zijn de Koningsspelen op vrijdag 12 april. We beginnen de dag om 8.45 uur met een
Koningsontbijt. Hiervoor hoeven de kinderen niets mee te nemen. Van 9.45 uur tot 10.45 uur gaan
de kinderen spelletjes doen op het schoolplein. Deze spelletjes worden
begeleid, in het kader van de Koningssportdag, door de kinderen van groep 8.
De kinderen moeten voor de ochtend- en middagpauze wel eten en drinken
meenemen. Het zou leuk zijn wanneer de kinderen in rood-wit-blauw en/of
oranje (sport-)kleding op school komen. De kinderen zijn deze dag op de
normale schooltijden uit.
We zullen deze ochtend rond 11:45 uur afsluiten met de Palmpasenoptocht van de groepen 1 t/m 4.
U komt toch ook kijken?

Kalender april
2 april
9 april
11 april
12 april
15 april
19 april
23 april
27 april
27 april t/m 5 mei
9 mei

Nationale Buitenlesdag
vergadering MR
sportuurtje op OBS De Driesprong
Koningspelen
vergadering OR
Goede vrijdag (studiedag team, alle leerlingen vrij)
bezoek Rijksmuseum (groep 6,7 en 8)
schoolvoetbaltoernooi
meivakantie
controle op hoofluis

