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Algemeen
Regelmatig komen er collega leerkrachten, ouders en andere mensen op bezoek die op een of
andere manier betrokken zijn bij onze school. In het gesprek met hen komt toch altijd weer naar
voren hoe prachtig gelegen onze school is en dat betrokkenheid van ouders toch echt uniek is. Dit
onderschrijf ik zeer zeker. Als ik dan weer kijk naar de bereidwilligheid van ouders (en ook
teamleden), zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van de waterspeelplaats, dan is dat toch geweldig. Wij
zullen nog een paar zaterdagen bezig zijn, alle hulp is welkom.
Met vriendelijke groet,
Paul Knuivers
locatiecoördinator

Les in de buitenlucht? 10 april de nationale buitenlesdag op obs De Driesprong
Op dinsdag 10 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 ‘presteren’. Uiteraard, gezien onze visie, sluit deze activiteit goed aan bij onze
omgeving.

Oproep werkgroep organisatie (schooljaar 2018/2019) van wandel of fietstocht
Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen bij de organisatie van een wandel/fietstocht. Het
is de bedoeling dat dit een terugkerend evenement gaat worden. Heeft u leuke ideeën en wilt u ons
helpen, dan kunt u dat doorgeven bij een van de leerkrachten of via info@obsde3sprong.nl
Uiteraard kunt u hier ook voor vragen terecht.

Het nieuwe thema van Faqta: beroepen
Vanaf volgende week starten de groepen 4 t/m 8 met het nieuwe
thema beroepen. Zou u het leuk vinden om iets te vertellen over uw
beroep in één van deze groepen, meldt u zich dan even aan bij de
leerkracht.
Schoolhandbaltoernooi
Tijdens het schoolhandbaltoernooi op 21 maart is De Driesprong kampioen geworden!
Gefeliciteerd! Het was goed om te zien dat er veel ouders van onze school aanwezig waren.
Speuren in het bos op 11 april (groep 3 en 4)
Op woensdag 11 april gaan de leerlingen van groep 3/4 op excursie naar de Boswachterij Ruurlo. We
gaan daar ‘speuren in het bos’. Deze ochtend rijden we om 8:45 uur vanaf school richting de
parkeerplaats bij het Doolhof in Ruurlo. De activiteit zal ongeveer 1,5 uur duren. In principe gaat de
activiteit altijd door dus denk deze ochtend wel aan geschikte kleding en geschikt schoeisel. Voor
deze activiteit zijn we op zoek naar chauffeurs en begeleiders. Kunt u ons hierbij helpen? Geef dit
dan door aan één van de leerkrachten

Doekoe (22 maart t/m 22 april)
De Doekoe schoolpleinactie is weer bezig. 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?

Uitwisselingsproject obs ’t Palet
Enige weken geleden zijn de leerlingen van groep 7 en 8 naar obs ’t Palet in Groenlo geweest. Op
woensdagochtend 11 april komen de leerlingen van ‘t Palet bij ons op school. De kinderen hebben er
al zin in!

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

Koningsspelen 2018
Dit jaar zijn de Koningsspelen op vrijdag 20 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 hopen op een gezellige en sportieve ochtend!

Kalender april
30 maart
2 april
10 april
10 april
11 april
17 t/m 19 april
20 april
27 april
28 april t/m 13 mei

Goede vrijdag (alle kinderen vrij)
2e Paasdag (alle kinderen vrij)
vergadering OR
vergadering MR
uitwisselingsproject groep 7/8
Centrale eindtoets groep 8
Koningspelen
Koningsdag (schoolvoetbaltoernooi)
meivakantie

