
 
 
 
 

 
Nieuwsbrief nr. 09  verstuurd op 23 april 2021 

 

Algemeen 
Een lokaal zonder kinderen, dat was afgelopen maandag toch even een minder leuk gezicht. Wat leven 
we toch in een bizarre en vreemde tijd. Voor de gezinnen die het betrof en voor het team komt zo’n 
mededeling toch altijd onverwacht. Het is dan, voor u als ouder, ook snel schakelen om de organisatie 
thuis rond te krijgen. Op school proberen wij de continuïteit zo goed mogelijk te waarborgen. Maar 
het blijkt wel weer dat het lastig kan worden om een school draaiende te houden in dit soort situaties. 
Waar wij eerder flexibel konden zijn, is dit vanwege de geldende richtlijnen niet altijd meer mogelijk. 
Bijkomend probleem is dat we een enorm te kort hebben aan invallers. Gelukkig hebben wij dit keer 
het intern kunnen oplossen. Zoals het nu lijkt, is een grote uitbraak voorkomen. Laten we hopen dat 
het hier bij blijft! 
 
Het is nu eerst tijd om lekker te genieten van de vakantie, samen met uw kind(eren)! Hopelijk zit het 
weer mee en kunt u, ondanks de geldende maatregelen, toch leuke activiteiten met elkaar 
ondernemen. 
 
Het team wenst u een fijne en vooral een gezonde vakantie toe.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Knuivers 

Locatiecoördinator OBS De Driesprong 
 
 

Buitenlesdag 2021 
Dinsdag, 13 april, was het nationale buitenlesdag. De kinderen hebben deze dag zoveel mogelijk buiten 
les gekregen. Van rekenen, spelling en taal tot lezen. Ook zijn de kinderen op ontdekking geweest naar 
de Kikkerpoel, hebben ze plantjes gezocht rondom school. De oudere kinderen zijn bezig geweest met 
allerlei meetopdrachten rondom de waterspeelplaats. 
Al met al lekker buiten leren en leren op een andere manier! Wij kijken terug op een leuke en leerzame 
dag! 
 
Centrale Eindtoets 2021 
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 de Eindtoets gemaakt. Dit keer volledig digitaal. De 
geluiden van de kinderen zelf waren positief. We zijn trots op de enorme inzet van de kinderen. Nu is 
het wachten op de einduitslag. Deze verwachten wij rond half mei. Als de uitslag reden geeft tot 
heroverwegen (aangepast hoger advies), nemen wij contact met u op!  

 
Schoolfotograaf 
Woensdag 19 mei komt de schoolfotograaf. Net als vorig schooljaar worden de foto’s i.v.m. de RIVM 
richtlijnen buiten gemaakt.  
 
Koningsspelen 2021 
We hebben afgelopen vrijdag ondanks alle coronamaatregelen, wel of niet op school aanwezig, 
geprobeerd een leuk, sportief programma te organiseren. De kinderen hebben diverse spelletjes 
gedaan. 
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Zwemmen 
Vanwege alle maatregelen gaan wij na de meivakantie niet met de kinderen (gr. 3 t/m 8) zwemmen in 
het buitenbad van Ruurlo. We blijven voorlopig 2 x per week bewegen op ons eigen mooie plein.  

 
Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie  26 februari t/m 6 maart 2022 

Goede vrijdag + Pasen 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie +Koningsdag 23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 

Pinkersteren 5 en 6 juni 2022 

Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022 

*Naast de bovenstaande vakantiedagen om, kan het team nog studiedagen inplannen. Op deze 
studiedagen zijn de leerlingen vrij. Deze data zijn op dit moment nog niet bekend. Deze worden zo 
vroeg mogelijk bekend gemaakt. 
 

Kalender  

24 april t/m 9 mei  Meivakantie 
27 april   Koningsdag 
4 mei    Dodenherdenking 
5 mei     Bevrijdingsdag 
12 t/m 16   Oudpapier 
18 mei    studiemiddag (alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij) 
13 en 14 mei   Hemelvaartsweekend 
19 mei    Schoolfotograaf 
23 en 24 mei   Pinksterweekend. 
 

  



Ingezonden: 
 

SFB Mysterie Sportjacht in de meivakantie 
 
Na het grote succes in de voorjaarsvakantie is de SFB Mysterie Sportjacht terug met nieuwe 
routes! 
Kun jij met de schatkaart alle mysteries oplossen? En zet je bij de sport-stops ondertussen de 
high score? 
 
SFB Mysterie Sportjacht 
Maandag 26 april Eibergen (startpunt Pickerhal) 
Woensdag 28 april Ruurlo (startpunt VV Ruurlo) 
Donderdag 29 april Neede (startpunt SC Neede) 
Dinsdag 4 mei Beltrum (startpunt VIOS) 
Vrijdag 8 mei Borculo (startpunt VV Reünie) 
 
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 
 
 
 
 

http://www.sjorssportief.nl/
https://www.google.nl/search?sxsrf=ALeKk01mukUSUU8NETA4Lrj3FFbvVLB4Fw%3A1613666432112&source=hp&ei=gJguYJbvA-zjsAeU4ZKABQ&iflsig=AINFCbYAAAAAYC6mkPaPX3izjEcNlWBkBECYtrUPuDTQ&q=sportfederatie+berkelland&oq=sportfederatie+berkelland&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyAggmOggIABCxAxCDAToCCAA6CAgAEMcBEKMCOgIILjoFCAAQsQM6BQguELEDOggIABDHARCvAToKCCMQxwEQrwEQJzoECAAQCjoGCAAQFhAeUJEEWM4lYNQmaABwAHgAgAG3AYgBwA-SAQQxNy42mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiWr-Dz7_PuAhXsMewKHZSwBFAQ4dUDCAc&uact=5

