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Algemeen
In deze roerige tijd is het fijn om te zien hoe we samen er het beste ervan proberen te maken. Erg
mooi om te zien hoe leerlingen allemaal thuis aan het werk gaan met het huiswerkpakket dat door
school gestuurd is. Ook fijn dat er zoveel contact is met de juffen en meesters! Wij zijn hier allemaal
supertrots op. Inmiddels heeft vanmorgen groep 7/8 als eerste contact gehad met hun leerkracht via
Google Meet. Het was erg fijn om elkaar weer even te kunnen zien en horen. We gaan de
aankomende week bespreken of dit ook gestalte kan gaan krijgen in andere groepen.
Laten we hopen dat de situatie snel weer beter wordt en dat we elkaar weer snel kunnen zien. Zoals
het er nu naar uit ziet, kunnen we aankomende dinsdag berichtgeving hierover van de overheid
verwachten. We wachten af……!
Met vriendelijke groet,
Het team

De Nationale Buitenlesdag op obs De Driesprong
De Nationale Buitenlesdag van 7 april is verplaatst naar het begin
van het nieuwe schooljaar. De datum hiervoor wordt zo snel
mogelijk bekend gemaakt.

Centrale Eindtoets groep 8
De Centrale Eindtoets voor groep 8 is door Minister Slob afgelast.
De afgegeven schooladviezen worden hiermee definitief.

Koningsdag 27 april schoolvoetbaltoernooi
Voetbalvereniging Ruurlo organiseert in samenwerking met de Oranjevereniging op Koningsdag weer
het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8. Of deze doorgaat is nog niet bekend.
Wij hebben ons opgegeven met één gemengd team. We houden u op de hoogte.

Koningsspelen
Dit jaar zijn de Koningsspelen van 17 april afgelast.

Palmpasen optocht
De Palmpasenoptocht van vrijdag 3 april op school kan helaas
niet doorgaan.

Kinderpostzegelactie
Voor zover wij nu weten gaat de kinderpostzegelactie 2020 in september wederom van start. In
tegenstelling tot eerdere jaren zal De Driesprong aankomende keer niet deelnemen aan deze actie.
School heeft besloten tegen die tijd een andere actie te organiseren om op deze manier geld te
generen voor ons nieuwe “groene” schoolplein. Uiteraard hopen wij tegen die tijd dat vele mensen
ons hierbij willen ondersteunen.

Kalender april
10 april
13 april
20 april
21 april
27 april
27 april t/m 8 mei
10 mei
13 mei

Goede Vrijdag leerlingen vrij/studiedag leerkrachten
Tweede Paasdag (leerlingen vrij!)
Vergadering OR
Vergadering MR
Koningsdag schoolvoetbaltoernooi groep 7/8
Meivakantie
Moederdag
Controle op hoofluis/Koffiecafé/peuterochtend

