De Driesprong

Batsdijk 23
7261 SN Ruurlo
tel: 0573 – 452844
www.obsde3sprong.nl
directie@obsde3sprong.nl

Nieuwsbrief nr. 09 verstuurd op 26 april

Algemeen
Het is goed om te merken dat we met regelmaat nieuwe gezinnen rondleiden, zelfs vanuit het dorp.
De kracht van klein, natuurlijk gelegen, aandacht voor het kind, Faqta etc. zijn belangrijke
beweegredenen om toch eens een kijkje te nemen op De Driesprong. Ook horen wij dat er gezinnen
in de omgeving zijn komen wonen en/of dat er een kindje is geboren. Het is prettig dat een aantal
ouders dit ook even bij school meldt. Is er bij u in de buurt ook een gezin komen wonen, wilt u dit
dan aan ons doorgeven?
De waterspeelplaats is, bij het schrijven van deze nieuwsbrief, bijna klaar. Wat is het mooi geworden
en wat gaan de kinderen hier plezier aan beleven. Uiteraard willen wij dit project niet zonder een
“officiële” opening aan ons voorbij laten gaan. Op vrijdag 1 juni van 17.00 tot 20.00 willen wij u
uitnodigen voor een drankje en een hapje.
Namens het team wens ik u een prettige meivakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Paul Knuivers
locatiecoördinator

Studiedag OPONOA 30 maart (Goede Vrijdag)
‘OPONOA leerkrachten inspireren OPONOA leerkrachten’. Doel van deze ochtend was om kennis met
elkaar te delen. Eerst was er een gezamenlijke inleiding met twee dames van Theaterzaken, die ons
vertelden wat op de vorige studiedag was besloten en zij vroegen zich af waar wij tegenaan liepen
binnen het onderwijs. Er werden prachtige acts opgevoerd. Daarna ging we uiteen naar de diverse
workshops die werden gegeven door OPONOA leerkrachten en waarvoor wij ons al hadden
ingeschreven. Wij hebben gezien dat er veel kennis is binnen onze Stichting OPONOA. Van onze
school hebben juf Monique en Meester Paul een workshop gegeven over Faqta. Veel collega’s
binnen onze stichting waren hier erg enthousiast over. Zo hebben wij ook weer veel inspiratie
opgedaan. Het geheel werd afgesloten met een heerlijke lunch.

Pionflip Challange
Op dinsdag 1 mei van 12:30 uur tot 13:00 uur wordt bij FC Eibergen de finale gespeeld van
de Pionflip Challange (aansluitend is de bekeruitreiking). De voorrondes op onze school zijn
gewonnen door Maren, Femke en Job (allen uit groep 6). Zij zullen ons die dag gaan
vertegenwoordigen. Mocht je willen gaan kijken naar deze kanjers, dan ben je van harte
welkom op dinsdag 1 mei bij FC Eibergen. Het team wenst de leerlingen veel succes.
Zwemles na de meivakantie?
Normaal gesproken gaan wij na de meivakantie met de groepen 3 t/m 8 schoolzwemmen op
donderdagmiddag. Op dit moment is de organisatie hiervan nog niet helemaal rond. Er is de
afgelopen tijd veel te doen, n.a.v. van een aantal trieste gevallen,
omtrent de
verantwoordelijkheden etc. tijdens het schoolzwemmen. Op dit moment zijn we nog met een aantal
partijen in overleg hoe we het kunnen voortzetten. Ons doel is de om deze lessen een vervolg te
geven. Indien wij meer duidelijkheid hebben, dan zullen we u informeren.

GVO en HVO schooljaar 2017-2018
In de afgelopen periode hebben wij bij de leerlingen van groep 6 en 7 geïnformeerd naar
belangstelling voor lessen Humanistisch Vormingsonderwijs [H.V.O] en Godsdienstig
Vormingsonderwijs [G.V.O] . Het dienstencentrum GVO en HVO hanteert een minimum om de lessen
te organiseren van 7 leerlingen. Er was voldoende belangstelling om de lessen HVO te organiseren,
maar niet voldoende om de lessen GVO te organiseren. In het volgende schooljaar bieden wij het
dienstencentrum weer de gelegenheid om HVO-lessen aan de leerlingen van groep 7/8 te
organiseren.
Schoolvoetbaltoernooi
Op Koningsdag nemen de kinderen van de bovenbouw weer deel aan het schoolvoetbaltoernooi bij
vv Ruurlo. U komt toch ook een kijkje nemen?

Vooraankondiging musical groep 8
Op woensdag 4 juli 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?
DVD musical
Het is ons wederom gelukt dhr. Albert Bakker vast te leggen voor het filmen van de musical (bij een
minimale afname van 20 stuks). Om de kosten enigszins te drukken, bieden wij naast de kinderen van
groep 7/8 ook andere kinderen/ouders/opa’s/oma’s/buren de kans om een DVD te kopen. De kosten
hiervoor zullen ca. € 15,00 zijn. Mocht u ook graag in het bezit komen van een mooie DVD, wilt u dit
dan z.s.m. doorgeven aan meester Paul of juf Carla? Alvast bedankt!

Welkom
Na de meivakantie mogen wij twee nieuwe leerlingen welkom heten: Damian (gr 2) en Niven (gr 7).
Wij wensen jullie veel (leer) plezier op OBS De Driesprong!

Kalender mei/juni
27 april
28 april t/m 13 mei
16 mei
22 mei
22 mei
25 mei
27 mei
29 mei
30 mei
30 mei t/m 4 juni
1 juni
13 juni
13 juni
15 juni

Koningsdag (schoolvoetbaltoernooi)
meivakantie
controle op hoofdluis
vergadering OR
vergadering MR
inloopspreekuur GGD (Maud Wassenaar)
Bruilse fair
meesters- en juffendag
school gesloten i.v.m. staking
oud-papier
opening waterspeelplaats
vergadering OR
vergadering MR
sportdag (gr 1 t/m 4 vrij)

