
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 10  verstuurd op 29 mei 

Algemeen 
 
Vandaag (29 mei) hebben de meesters en juffen weer hun verjaardag gevierd. Het was een gezellige en toch 
ook een leerzame dag! Tijdens zo’n dag is het mooi om te zien dat kinderen zich niet alleen op cognitief 
ontwikkelen, maar ook op allerlei andere terreinen.   

 
Voorschoolse opvang op De Driesprong? 
Zoals u wellicht weet, zijn er binnen Ruurlo verschillende partijen die VSO (voorschoolse opvang) 
aanbieden, zelfs op locatie. Voor onze school ben ik ook benieuwd of hier behoefte aan is. Ben u 
nieuwsgierig naar de mogelijkheden en/of heeft u hier behoefte aan, laat het mij dan even weten. 
 
Met vriendelijke groet,   
 
Paul Knuivers 
locatiecoördinator  
 
 

21 juni sportdag voor groep 5 t/m 8 (groep 1 t/m 4 vrij) 
Net zoals voorafgaande jaren hebben de kinderen uit de groep 5 t/m 8 een sportdag. Tijdens deze 
dag zijn de kinderen uit de groep 1 t/m 4 vrij. Dit jaar zal de sportdag georganiseerd worden door de 
Sportfederatie Berkelland en Beweegwijs. Meer informatie volgt! 

 
Certificaat ICC 
Op woensdag 22 mei hebben Juf Leslie en Juf Stien een certificaat ICC (cultuuronderwijs) ontvangen. 
Beide juffen van harte gefeliciteerd! 

 
Facultatieve voortgangsgesprekken 
In week 27 (1 juli t/m 4 juli) vinden er voortgangsgesprekken plaats. Indien nodig zal de leerkracht u 
hiervoor uitnodigen. Wilt zelf een gesprek aanvragen, dan kan dat uiteraard ook. Meld dit dan aan de 
leerkracht. 

 
Centrale Eindtoets groep 8 
Inmiddels hebben de kinderen van groep 8 hun resultaat van de Centrale Eindtoets ontvangen. De 
kinderen hebben het hartstikke goed gedaan; we zijn trots op iedereen! In de komende periode 
zullen er nog gesprekken plaatsvinden met de VO scholen voor een warme overdracht, zodat de 
kinderen allemaal een goede start kunnen maken!  
 
Formatie 2019-2020 
Op school zijn we al druk bezig met het voorbereiden van schooljaar  2018-2019. Wij weten dat u ook 
altijd graag vroegtijdig informatie wilt hebben over de formatie voor het nieuwe schooljaar. Helaas 
kunnen wij u dat nu nog niet geven. We zijn hierbij altijd afhankelijk van de totale bestuursformatie – 
eventuele verschuivingen zijn nog steeds mogelijk als gevolg van mobiliteit. Indien er meer bekend is, 
dan communiceren wij dit z.s.m. 

 
Avondvierdaagse 
Ook dit jaar doen er weer veel kinderen mee met de avondvierdaagse! Het team wenst hen veel 
succes met de deelnam 
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Vakantierooster 2019-2020  

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

 
Vooraankondiging musical 
Let op: i.v.m. de diploma-uitreikingen van het voortgezet onderwijs is de datum van de 
musical aangepast!!!!! 
 
Op donderdag 11 juli is het zover: “Herrie op 
het eiland!" van groep 7/8! Gangster Johnny 
Penoze denkt zich met zijn liefje Samantha en 
maten Boris en Pim schuil te kunnen houden 
op een  “rustig” tropisch eiland. Niemand zal 
ze hier zoeken. De schat is voorlopig veilig en 
wordt snel in een kist onder één van de vele 
palmbomen begraven. Dan ontstaat er herrie. 
Een cruiseschip vol met kleurrijke passagiers 
meert aan. De charmante Kapitein Kibbeling 
met zijn slimme assistente Edith, de vele 
bijzondere passagiers en het personeel 
komen allemaal van boord om het eiland te 
verkennen. Het is gedaan met de rust. De 
gangsters moeten snel een list verzinnen om 
als die mensen van het eiland af te krijgen………… 
 
De kinderen van groep 7/8 hebben de laatste maanden hard geoefend om een geweldige show neer 
te zetten. Graag nodigen wij alle ouders van de school uit om hierbij aanwezig te zijn. Alle leerlingen 
van onze school zien donderdagmiddag al de musical tijdens de generale repetitie. Vanwege de 
drukte is het helaas niet mogelijk dat kinderen 's avonds mogen komen. De kinderen van groep 1 t/m 
5 zullen donderdagmiddag met de gymbus naar De Duif worden vervoerd. De kinderen van groep 6 
gaan die middag op de fiets richting de feestlocatie. Welke ouder kan meefietsen? Graag doorgeven 
aan juf Petra of juf Monique. De kinderen van groep 6 mogen na afloop rechtstreeks vanaf De Duif 
zelf op de fiets naar huis. 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?  
 
 
 

Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019 

Kerstvakantie 21-12-2019  t/m 05-01-2020 

Voorjaarsvakantie 22-02-2020 t/m 01-03-2020 

Pasen 13-04-2020 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 25-04-2020 t/m 10-05-2020 

Hemelvaart +vrijdag 21-05-2020 en 22-05-2020 

Pinkstervakantie 01-06-2020 

Zomervakantie 18-07-2020  t/m 30-08-2020 



Kalender juni/juli 

6 juni    GGD op school (voor leerlingen groep 6) 
10 t/m 14 juni   vakantie 
16 juni    Vaderdag 
19 juni    controle op hoofdluis 
21 juni    sportdag  (gr 1 t/m 4 vrij) 
24 juni    vergadering OR 
27 juni    vergadering MR 
26 juni t/m 30 juni  oud-papier 
1 t/m 5 juni   voortgangsgesprekken (op verzoek en/of aanvraag) 
9 juli    opbouw musical decor 
11 juli    generale musical (middag) 
11 juli    musicalavond 
15 juli    afscheidsavond groep 8 
16 juli    2e rapport mee 
19 juli    laatste schooldag (inloop vanaf  11.00 uur) 
20 juli t/m 1 september   zomervakantie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


