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Nieuwsbrief nr. 11
Nu we aan het einde van het schooljaar zijn, willen wij u allen hartelijk danken voor uw inzet in het
afgelopen schooljaar. Er is dit schooljaar op u als ouder een groot beroep gedaan tijdens het thuiswerken
van onze leerlingen. U hebt in de Coronaperiode naast het werk uw kind(eren) geholpen met het
schoolwerk. Wij realiseren ons dat dit niet altijd even makkelijk is geweest. Daarnaast heeft u ons
wederom op allerlei andere manieren geholpen. Wij realiseren ons goed dat zonder uw hulp een aantal
zaken onmogelijk zouden zijn. Iedereen die op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen,
hartelijk dank!
Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe.
Tot in het nieuwe schooljaar!
Het team van De Driesprong

Musical groep 7 en 8
Woensdag 8 juli en donderdag 9 juli is het zover: “Junglebeat!" van groep 7/8!
Freek Pronk leidt een expeditie in de jungle met Jenny Boeijen, mevrouw van Jengelen en andere kleurrijke
figuren. Maar wacht eens….. horen ze daar een meisje gillen? Dat is Claire, die achterna gezeten wordt door
een anacondakoningin. Gelukkig slingert held Tarsam haar te hulp aan zijn liaan. Van regisseur Finn Nieto
mag die scene wel even over. En Slimme Sjaak? Die bedenkt een gemeen plannetje om de gouden bladeren
van de hoed van Claire te pakken te krijgen. Als alles in het honderd dreigt te lopen, komt Freeks kennis van
de jungle goed van pas. Junglebeat is een heerlijke musical over het vinden van je passie en het najagen
van je dromen.
De kinderen van groep 7/8 hebben de afgelopen weken hard
geoefend om een geweldige show neer te zetten. Dit jaar zal de
opvoering i.v.m. de Coronamaatregelen iets anders te werk gaan
dan de afgelopen jaren. I.v.m. het beperken van het aantal mensen,
nodigen wij dit jaar alleen de ouders, oudere broers en zussen van
de leerlingen uit groep 7 en 8 uit. Jongere broertjes en zusjes
komen op een ander moment. De kinderen zullen de musical dit
jaar op 2 verschillende avonden gaan opvoeren:
Woensdag 8 juli: musical voor de ouders/broers/zussen van
leerlingen groep 8
Donderdag 9 juli : musical voor de ouders/broers/zussen van
leerlingen groep 7
Inloop zaal: vanaf 19.00 uur, start musical: 19.30 uur. Er is een “vrije gift” pot in de zaal aanwezig.
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. De kinderen van groep 1 t/m 3
zullen woensdagmorgen om 08.45 uur door hun eigen vader/moeder met de auto naar De Duif moeten
worden vervoerd. Dit i.v.m. de maatregelen rondom Corona. Ouders mogen blijven om te kijken naar de
musical. Zij brengen hun eigen kind(eren) rond 10.15 uur weer richting school. Mocht dit niet lukken wilt u
dit dan doorgeven aan juf Stien of juf Ceriel. We gaan dan samen kijken of er een oplossing geboden kan
worden. De kinderen van groep 4 t/m 6 gaan die ochtend op de fiets. De kinderen van groep 4 t/m 6 komen
op eigen gelegenheid om 08.45 uur bij De Duif. Let op: er zijn wegwerkzaamheden op de ventweg! Terug

fietsen we in kleine groepjes terug naar school. Welke ouders kunnen ons helpen met begeleiding bij het
fietsen? Graag doorgeven aan juf Petra of juf Monique.

Schoolplein
Op ons schoolplein aan de voorkant van de school is een klimrek en het huisje met glijbaan afgekeurd. Een
grote wens van de kinderen is een boomhut. Met die wens in gedachten is de schoolpleincommissie aan de
slag gegaan en hebben zij her en der subsidie weten te vergaren. Goed nieuws: de boomhut gaat er komen
door o.a. subsidie van het Noaberfonds, een bijdrage van de OR en onze Stichting OPONOA.
Ook zal het schoolplein aan de voorkant van de school een vergroening ondergaan d.m.v. “Groene
schoolplein subsidie”. Deze subsidie is via de provincie geregeld.
Om dit alles te realiseren, zullen ook onze leerlingen gaan helpen met tegels uithalen, zand verplaatsen
etc.. Ondanks dat, zullen wij ook nog een beroep op U als ouders doen. U hoort binnenkort via de mail van
ons. Wij hopen op veel enthousiaste helpers, we willen dit project voor half september hebben
gerealiseerd!
Vele handen maken licht werk!!! U komt toch ook helpen!!!!
Schoolpleincommissie: Edwin Hondorp, Jan Boomkamp, Chiel Tragter en Petra Brinkerink

Eikenprocessierups
Op het schoolplein en het voetbalveld is de eikenprocessierups geconstateerd. Uiteraard hebben wij direct
actie ondernomen en deze zijn inmiddels verwijderd..

Activiteiten op de laatste schooldag
De school begint om 08.45 uur. De leerlingen hoeven deze ochtend géén eten en drinken mee te nemen. Zij
krijgen deze ochtend een pannenkoek rond 10:15 uur met drinken, aangeboden door de OR (we zoeken
nog een aantal ouders voor het THUIS bakken van de pannenkoeken, u krijgt de ingrediënten van de OR). U
kunt zich opgeven op de flap-over in de gang of een mailtje sturen naar petra@obsde3sprong.nl.
Van 09.00 tot 10.00 uur verzorgen de leerlingen van groep 8 een spelletjesochtend voor alle leerlingen.
Wij zullen i.v.m. het coronavirus dit jaar geen afsluitende koffie/thee serveren voor de ouders, we zullen
elkaar op gepaste afstand een fijne vakantie moeten wensen.

Afscheid groep 8
Rond 11: 15 uur zal groep 8 de schoolvlag strijken, daarna zullen zij 3
rondjes om de school fietsen, dus ….. komt allen op tijd!
U kunt plaats nemen achter het afzetlint op het plein. Wie wenst kan
tussen half 12 en 12 uur naar huis. Om 12 uur begint voor alle
kinderen de vakantie.

Schoolreisje
In september staat elk jaar ons schoolreisje op het programma. Het team heeft besloten aankomend
schooljaar het schoolreisje uit te stellen. Dit i.v.m. de Corona uitbraak. Zodra het weer mogelijk is, zullen we
op zoek gaan naar een geschikte locatie.

Schoolkrant
De schoolkrantcommissie is op zoek naar 2 nieuwe leden. De schoolkrant komt 2x per jaar uit, in december
en in juli. Voor meer informatie kunt u terecht bij 1 van de leden. De huidige commissie bestaat uit: Marijke
Stegeman, Linda Olthuis, Melissa Brundel, Esther Krooshoop en Stien Meutstege

Vanuit de medezeggenschapsraad
Aan het einde van dit schooljaar heeft Marleen Blikman afscheid genomen van de MR. We kijken terug op
een fijne samenwerking en willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet en betrokkenheid. We zijn blij te
kunnen mededelen dat Bertine van Kleef m.i.v. volgend schooljaar als nieuw lid zitting gaat nemen in de MR.

In het volgende schooljaar zal de MR bestaan uit Marian Nijen Es, Edwin Hondorp, Bertine van Kleef, juf Carla
en Juf Monique. De nieuwe leden wensen wij een fijne samenwerking toe.

Kalender juli/aug/sept
6 juli
8 juli
9 juli
3 juli
17 juli
31 aug
2 sept

opbouw musical
musical ouders/broers/zussen groep 8
musical ouders/broers/zussen groep 7
2e rapport mee
laatste schooldag
eerste schooldag
controle op hoofdluis

Ingezonden:

Computertypen, Word en Presentaties maken als een basis voor de toekomst!
In september 2020 willen wij starten bij voldoende deelname met deze cursus bij jullie op school. De cursus
is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 6, 7 & 8. Wanneer je deze volgt en met succes afsluit krijg je een
diploma.
De cursus bestaat uit 15 lessen (incl. examen) van 90 minuten. Hierin komt van alles aan bod; Je leert o.a.
blind typen, hoe de computer werkt, mooie opmaak van teksten, tabellen en presentaties maken.
Een echte investering voor de toekomst!
Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan persoonlijke begeleiding.
Inschrijven kan t/m 17 juli a.s.!
Inschrijven kan via onze website; www.deopleidingscentrale.nl

Wat gaan we doen deze zomer? Zomertoer!!!
Voor veel gezinnen betekent de zomervakantie (normaal
gesproken)
erop uit, binnen Nederland of verder weg. Helaas is dat niet
weggelegd
voor alle kinderen en jongeren in Berkelland. En deze zomer
zullen er in
verband met het coronavirus nog veel meer kinderen niet op
vakantie
gaan. Daarom organiseren we weer een Zomertoer Berkelland.
In samenwerking met een aantal inwoners en verschillende organisaties maken Voormekaar, Jimmy’s
Jongerenwerk en de combinatiefunctionarissen van Beweeg Wijs, de Bibliotheek, Muziek en Kunstwijs
en Sport Federatie Berkelland een zomerprogramma. In de zomervakantie zijn in elke (grote) kern
leuke activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar en jongeren, aanvullend op activiteiten
die al door andere organisaties in die week worden georganiseerd.
Programma
Ook dit jaar is er weer een breed aanbod van activiteiten bij de Zomertoer, soms live en soms digitaal.
Wie is de mol?, buikschuifbaan, yoga, voetbal, zwemmen en vele andere beweegactiviteiten. Maar ook
creatieve activiteiten, zoals digitale media, fotografie, digitale lessen van BIEBlab Kunstwijs met
techniek en wetenschap, en de Zomerbieb met allerlei lees- en spelactiviteiten (voor thuis).
Sjors Sportief Creatief
Alle activiteiten van de Zomertoer kun je dit jaar vinden op de website www.sjorssportief.nl. Tik jouw
woonplaats of een van de andere plaatsen in en je ziet wat er allemaal te doen is. Meld je aan via de
website zodat we precies weten hoeveel kinderen er komen. Ook als er wijzigingen zijn kunnen we je
snel bericht geven.
Zomersport-app
De Balletje-trap-app heeft een opvolger gekregen. Niet alleen voetbal, maar ook andere sporten
worden aangeboden via de Zomersport-app van Sport Federatie Berkelland. Meld je aan voor de app
van jouw kern (of alle kernen) via www.sjorssportief.nl en je wordt vanzelf op de hoogte gehouden
wanneer er gesport wordt.
Iedereen doet mee!
Heb je het niet zo breed/een kleine beurs? Veel activiteiten van de Zomertoer zijn gratis.
Spreek je niet zo goed Nederlands? Natuurlijk ben je welkom bij de Zomertoer. Voor kinderen die wat
ondersteuning in hun taal kunnen gebruiken zijn er activiteiten gericht op taal in combinatie met
bewegen, creatief of lezen. Kijk op www.sjorssportief.nl
Heeft jouw kind een beperking? De activiteiten zijn aan te passen aan ieder kind. Neem minimaal een
dag van tevoren even contact op, zodat we samen kunnen afstemmen. Of kijk naar de activiteiten met
het logo van Uniek Sporten, speciaal voor kinderen met een beperking.
Fotowedstrijd ‘Waardevol water’
Als opwarmer voor de Zomertoer hebben we een fotowedstrijd georganiseerd. Doe je ook mee? Je
hoeft geen professional te zijn hoor! Maak je mooiste foto met je mobieltje of camera en stuur deze in
voor maandag 6 juli naar zomertoer@gemeenteberkelland.nl. Graag ook even je naam, leeftijd en
telefoonnummer erbij vermelden. Een deskundige jury van o.a. fotografen Han te Hennepe en Job
Lugtigheid zullen de foto’s beoordelen. Winnaars krijgen een leuke prijs. Meer informatie? Facebook
Zomertoer Berkelland.
De aftrap van de Zomertoer op maandag 13 juli is dit jaar geen groot evenement. Maar natuurlijk
zullen we een leuke startactiviteit doen! Je kunt het volgen op onze facebookpagina Zomertoer
Berkelland. Daar kun je ook alle verdere informatie vinden over de Zomertoer!

Lekker lezen en creatief bezig zijn in de vakantie!
Deze zomer organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek weer leuke ZomerBieb-activiteiten voor
de jeugd.
Het is belangrijk dat kinderen tijdens de zomer blijven lezen, zodat ze straks het nieuwe schooljaar
kunnen starten zonder lees-achterstand. Wij maken het deze zomer extra leuk! Kijk maar eens op
onze website: www.oostachterhoek.nl/zomerbieb

Speciaal voor kinderen van groep 3 en 4:

Deze zomer is de Bibliotheek jullie reisleider.
Met de thuiseditie van Vakantielezen beleven jullie samen de leukste avonturen.
Ga mee op reis naar zes landen en maak kans op leuke prijzen!
Uw kind ontvangt via school een landkaart om mee te kunnen doen op www.vakantie-lezen.nl
Ook in onze bibliotheken liggen landkaarten klaar om mee te nemen.

Speciaal voor kinderen van groep 5-8:

Een online-speurtocht, waarbij natuurlijk lekker veel gelezen mag worden.
Vanaf 13 juli kun je inloggen en je zoektocht beginnen.
Ontdek door het maken van opdrachten waar Boekie zich verstopt heeft.

Doe je deze zomer ook mee met de zomerBIEBlabs van de Bibliotheek Oost-Achterhoek en
KunstWijs?
Het thema is water en de workshops kun je helemaal gratis en gewoon online volgen.
In een filmpje krijg je uitleg en voorbeelden te zien waarmee je alvast zelf kunt beginnen.
Tijdens de online workshop een week later, ga je samen met andere kinderen aan de slag.
Je krijgt tips van de docent en je kunt vragen stellen.
We gaan proefjes doen, 3D-werelden ontwerpen en eigen apps bouwen.
Zien we je online deze zomer?

