
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 09  verstuurd op 21 april 2022 

Algemeen 
De meivakantie staat alweer voor de deur. Misschien er even lekker tussenuit en/of wellicht tijd voor 
een leuk uitstapje. “Achter de schermen” zijn wij alweer druk bezig met de organisatie voor het 
volgende schooljaar, de tijd vliegt! Om niet voor verrassingen komen te staan is het voor ons handig 
om te weten welke kinderen er volgend schooljaar op school komen. Dus heeft u uw kind nog niet 
ingeschreven, laat het ons weten! 
 
De komende periode staan er vele leuke activiteiten op het programma. Wij proberen u daarover zo 
goed mogelijk te informeren. Dus houd de Parro app goed in gaten! 
 
Het team wenst u een fijne vakantie toe.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Knuivers 

Locatiecoördinator OBS De Driesprong 
 

 
Buitenlesdag 2022 
Dinsdag 5 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 reken- en taalopdrachten 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 2022 
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 de Eindtoets gemaakt. Dit keer volledig digitaal. 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!  
 
Stille tocht   
Woensdag 4 mei (in de meivakantie) wordt er in Ruurlo een "stille tocht" gehouden 
naar het monument der gevallenen aan 't Rikkelder. Het is de bedoeling dat van elke 
Ruurlose basisschool 2 leerlingen aan deze tocht deelnemen en een roos bij het 
monument leggen. Voor onze school zijn Jasmijn en Nienke. Voorafgaand aan deze 
stille tocht wordt in de N.H. kerk een bijeenkomst gehouden. Dit is van 19.00 tot 19.30 
uur. Omstreeks 19.40 uur vertrekt men vanaf het Kerkplein in een stoet naar het 
monument aan ’t Rikkelder.    
 
Veiligheidsonderzoek  
Afgelopen maart is  er  een  veiligheidsonderzoek gehouden  onder  de  kinderen  in  de  groepen  6 
t/m  8.  Dit  onderzoek  is  voornamelijk  gericht  op  pesten  en  plagen  en  het  verschil  hierin.  Dit 
onderzoek  is  digitaal  afgenomen  door  de  school &  innovatie  groep.  Uit  het onderzoek  blijkt  dat  
0% van  alle  ondervraagde leerlingen  frequent  (dagelijks  of  wekelijks)  gepest  wordt.  Het  landelijk 
gemiddelde is 9%. Uiteraard vinden wij dit een mooi resultaat. Dat neemt niet weg dat we altijd scherp 
zijn hoe de kinderen zich voelen op school of daarbuiten. Loopt uw kind ergens mee, schroom niet en 
laat het ons weten! 
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Sportdag 12 mei (groep 3  t/m 8) 
Op donderdagmorgen 12 mei wordt er voor de groepen 3 t/m 8 een sportdag georganiseerd voor de 
Ruurlose basisscholen op de velden van de voetbalvereniging Ruurlo.  
 
Groep 3 t/m 5        09.00 tot 11.30 uur 
Groep 6 t/m 8        12.00 tot 14.30 uur 
 
Voor de groepen 3  t/m 5 hebben wij nog vervoer nodig. U kunt zich aanmelden via de Parro app (knop 
activiteiten). De groepen 6 t/m 8 gaan op de fiets. Wilt u uw kind deze dag dus op de fiets naar school 
laten komen? 
 
Wij hebben er zin in om samen met de andere scholen er een gezellige dag van te maken.  
 
Vooraankondiging musical groep 8 
Op woensdag 29 juni is het zover, de musical van groep 7/8. Graag nodigen wij alle ouders van school 
uit  om  hierbij  aanwezig  te  zijn.  Alle  leerlingen  van  onze  school  zien  woensdagmorgen  al  de  
musical tijdens  de  generale  repetitie.  Vanwege  de  drukte  is  het  helaas  niet  mogelijk  dat  kinderen  
's  avonds mogen komen.  Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar in café De Duif aan de Groenloseweg. 
Dit wordt geregeld door ouders van de OR. De musical start om 19.30 uur. De kinderen en het team 
hebben er enorm veel zin in. U komt toch ook?  

 
Schoolfotograaf 
Woensdag 1 juni komt de schoolfotograaf. Wij verzoeken iedereen vrolijke kleren aan te doen. Rond 
08.30 uur is er de mogelijkheid om onze leerlingen met hun broertjes/broers en zusjes/zussen zich te 
laten fotograferen. U krijgt t.z.t. een inlogcode waarmee u de foto’s kan bestellen.  
  
Rots en water training groep 4 t/m 8 
De  afgelopen  periode  zijn de kinderen in   groep 4 t/m 8  gestart met de trainingen rots  en  water  
Tijdens deze training zijn ze aan de slag gegaan met  fysieke,  mentale  en  sociale  vaardigheden.  Ze  
hebben  onder andere  de  volgende  vaardigheden getraind:  stevig  staan,  je  sterk  voelen,  rust  in  
je  buik  is  rust  in  je hoofd,    leren    afsluiten,    grenzen    voelen,    grenzen    aangeven, vertrouwen  
hebben  in  jezelf,  kijken  naar  lichaamstaal,  rots  of water? aan jou de keuze, je eigen kracht 
ontdekken en je focussen. Om dit allemaal te oefenen worden er verschillende leuke, actieve en 
leerzame oefeningen gedaan. 
 
Mijn album 
Tijdens veel activiteiten die wij doen op school maken wij foto’s. Soms zetten 
wij deze in Parro App, maar soms wanneer het veel foto’s zijn, zetten wij deze 
in Mijn Album. Op onze website vindt u deze (beveiligde omgeving). De inlog 
hiervan is veranderd. U moet zich eerst (gratis) registeren als gebruiker om 
toegang te kunnen krijgen tot deze omgeving. Heeft u zich geregistreerd, dan 
heeft u vervolgens nog een link en wachtwoord nodig. Deze zullen wij 
binnenkort via Parro met u delen. Komt u er niet uit, laat het ons even weten. 
Dan helpen wij u graag op weg. (graag vertrouwelijk mee omgaan).   



 

Kalender Mei/Juni/Juli 

23 april t/m 8 mei  Meivakantie 
27 april    Koningsdag 
4 mei    Dodenherdenking 
5 mei     Bevrijdingsdag 
8 mei    Moederdag 
12 t/m 16   Oudpapier 
11 mei    Peuterochtend 
18 mei    bezoek CVB aan MR (“benen op tafel overleg”  
20 mei    Gezellig samenzijn 
26 en 27 mei   Hemelvaartsweekend 
1 juni    Schoolfotograaf en Peuterochtend 
5 en 6 juni   Pinksterweekend 
13 t/m 17 juni   Avondvierdaagse 
16 juni     Westerbork, groep 7 en 8 
22 juni    Meesters- en juffendag 
23 juni    studiemiddag (alle leerlingen vrij om 12.00 uur) 
29 juni    Generale musical/Musicalavond 
29 t/m 1 juli   Voortgangsgesprekken (op verzoek) 
1 juli    Rapport mee 
6 juli    Peuterochtend 
8 juli    Laatste schooldag (leerlingen om 12.00 uur vrij) 
 
 
  



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


Driesprong  
 
Hoi allemaal, 
 
Ik zing in het kinderkoor Sing a Song. Dit is een koor voor kinderen vanaf groep 4 t/m groep 
8.We repeteren 1x per week op dinsdagavond van 18.15 uur tot 19.15 uur in de 
Willibrordusschool. De repetities zijn leuk en gezellig. Samen zingen we vaak allerlei liedjes 
zoals: liedjes van Maan, Suzan en Freek, Snelle, kerkliedjes of toneelliedjes. We hebben ook 
een paar keer per jaar een optreden.  1x per jaar vlak voor de vakantie is er ook altijd een 
gezellig uitje. 
 
Lijkt het je leuk en gezellig om een keer te komen kijken dan ben je van harte welkom. 
Je kunt altijd 3x komen kijken en dan beslissen of je ook bij het koor wilt komen zingen.  
Iedereen is van harte welkom! Tot ziens, misschien zien we elkaar wel een keer op koor! 
 
Groetjes van Emma en alle kinderen van Sing a Song 
 

 


