
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 11  verstuurd op 24 juni 

Algemeen 

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar. De komende weken hebben wij een aantal leuke 
activiteiten op school georganiseerd. In deze nieuwsbrief informeren wij u hier graag over. Gelukkig is er 
steeds meer mogelijk in het onderwijs. De richtlijnen worden steeds soepeler. Zo is deze week bekend 
geworden dat het werken in “cohorten” los gelaten gaat worden. Het snottebellenbeleid blijft overigens nog 
wel bestaan. U ontvangt binnenkort meer informatie over de aangepaste richtlijnen.  
 
Nieuwe leerlingen 
Zoals ook al eerder vermeld, hebben een aantal kinderen bij ons op school een dagje meegedraaid. Dit om 
te kijken of onze school wat voor hen is. De kinderen (en ouders) waren erg enthousiast. Dat betekent dat 
we volgend schooljaar in groep 5 en 7 een aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen. Het team wenst 
hen veel leerplezier toe op onze school.  
 
Het duurt nog even, maar ik wens u, ook namens het team, alvast een fijne zomervakantie toe! 
 
Met vriendelijke groet,  
  
Paul Knuivers 
locatiecoördinator  

 
Doekoe actie 
Er is een bedrag van maar liefst 277,00,- euro opgehaald bij deze actie. We kunnen voor dit bedrag sport en 
spelmateriaal gaan aanschaffen. Wat we gaan aanschaffen is nog even de vraag, de leerlingenraad gaat zich 
hierover buigen! Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 

 
Ouderbetrokkenheidsonderzoek 
In april zijn op alle OPONOA scholen de ouderbetrokkenheidsonderzoeken afgenomen. Inmiddels hebben wij 
hier een terugkoppeling van gehad. De school krijgt een waardering van een 8.2 en betrokkenheid van ouders 
een 8.4. De sterke punten zijn extra zorg, gastvrijheid, relatie en attitude, welzijn kind, veiligheid en gebouw 
& omgeving. Daarnaast hebben wij ook overige input mogen ontvangen over bijvoorbeeld ons 
onderwijsaanbod tijdens het thuiswerken in Coronatijd. Deze input vinden wij zeer waardevol en gebruiken 
we wanneer we weer in zo’n situatie terecht komen (hopelijk niet nodig!) 
Wij vinden het belangrijk dat u met betrekking tot ons werk positief en kritisch blijft. Het eerste zien wij als 
een aanmoediging en het tweede houdt ons scherp! Dus mocht u in de toekomst tegen dingen aanlopen, 
meld het ons! 

 
Modderdag  
Op dinsdagmiddag 29 juni 2021 doen wij als school mee aan Nationale 
Modderdag: dé dag waarop kinderen alles kunnen ontdekken over 
modder.  Op deze middag gaan de kinderen lekker spelen met water, 
zand en ook modder. Uw kind kan en mag vies worden. Wilt u ervoor 
zorgen dat uw kind(eren) op Moddermiddagdag kleding aan 
heeft/hebben die vies mag worden en geef ze eventueel een extra set 
kleding, zwembroek/badpak en een handdoek mee.  
 
Wij hebben er zin in!   
 

 

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

OB
S De Driesprong 

http://www.obsde3sprong.nl/
mailto:directie@obsde3sprong.nl


Opening van het natuurlijke plein 
Het plein is geweldig geworden! Morgen (vrijdag 25 juni) gaan we het plein, samen met onze leerlingen, 
officieel openen.  Tevens wordt dan de naam van de boomhut bekend gemaakt! 

 
Musical groep 7 en 8 
Dinsdag 6 juli is het zover: “Sabotage op het spoor!" van groep 7/8!  
Stoomtrein ‘De Arend’ komt na een flinke knal hortend en stotend 
tot stilstand. De trein is gestrand in het piepkleine bergdorpje 
Bijster en het plaatselijke pension van eigenaresse Debbie 
Doordouwer heeft te weinig kamers om iedereen te kunnen 
herbergen. Wat een ramp!  
Dan blijkt de voorraad kolen van de trein op mysterieuze wijze te 
zijn verdwenen én machinist Tony te zijn gedrogeerd. Iemand 
heeft de trein gesaboteerd! Maar wie? En waarom? Er ontstaat 
een chaotische situatie waarin de gestrande reizigers allemaal hun 
eigen plan trekken. Is de situatie hopeloos? Het lijkt erop. Maar gelukkig blijkt er hulp onderweg. Wordt de 
saboteur ontmaskerd? En lukt het iedereen om samen de trein weer op de rails te krijgen? 
 
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 aangepast worden.  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 musical wordt opgevoerd op: 
 
Dinsdag 6 juli: alleen  voor de ouders/broers/zussen van leerlingen groep 7 en 8! 
 
Inloop zaal: vanaf 19.00 uur, start musical: 19.30 uur. Er is een “vrije gift” pot in de zaal aanwezig. 

 
Generale voor de kinderen van groep 1 t/m 6 
Alle leerlingen van onze school zien dinsdagmorgen de musical al tijdens de generale repetitie. De kinderen 
van groep 1 t/m 6 worden dinsdagmorgen om 08.30 uur bij De Duif verwacht.  Rond 10.00 uur worden zij 
weer met auto’s richting school vervoerd. Welke ouders kunnen helpen met rijden? Mondkapje voor de 
ouders die rijden is verplicht!  Graag doorgeven aan juf Stien of juf Ceriel, juf Monique of juf Petra. 

 
Sportdag 1 juli 
Normaal gesproken vindt er altijd een sportdag plaats voor alle Ruurlose scholen. Helaas door Covid’19 is dat 
dit jaar niet mogelijk. Als vervanging van deze dag organiseert de Sportfederatie Berkelland op 
donderdagmiddag 1 juli een sportmiddag op school voor al onze leerlingen. Wilt u er voor zorgen dat u uw 
kind deze dag  makkelijk zittende kleding aantrekt. 
 

Activiteiten op de laatste schooldag  
De school begint om 08.30 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. Van 09.00 tot 10.00 uur verzorgen de 
leerlingen van groep 8 een spelletjesochtend voor alle leerlingen.  
 

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.  
 

 
 
 



Schoolkamp groep 7 en 8  (15,16 en 17 september) 
In september staat het schoolkamp van groep 7 en 8 op het programma. Indien de richtlijnen m.b.t. Corona 
het toe laten gaat dit gewoon door. De locatie en activiteiten zijn inmiddels  gereserveerd! U ontvang begin 
volgend schooljaar meer informatie.  
 
Septemberfeest 
Op dit moment is nog niet bekend in welke vorm het scholenfeest op vrijdag 10 september zal plaatsvinden. 
Wanneer de maatregelen het toelaten zal deze ochtend gezamenlijk worden gevierd met de leerlingen van 
de andere Ruurlose basisscholen. Mocht dit echter nog niet mogelijk zijn dan zal deze feestelijke ochtend op 
onze eigen school plaatsvinden. 
 

Vanuit de medezeggenschapsraad 

Aan het einde van dit schooljaar heeft Marian Nijen Es afscheid genomen van de MR. We kijken terug op een 
jarenlange fijne samenwerking en willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet en betrokkenheid. Ze heeft 
veel voor onze school betekend. In het volgende schooljaar zal de MR bestaan uit Edwin Hondorp, Bertine 
van Kleef, juf Carla en Juf Monique.  

 

Kalender  juli/aug 

29 juni    Modderdag  
30 juni    feestdag 
4 juli    opbouw musical 
6 juli    generale musical gr. 1 t/m 6 en musical ouders/broers/zussen groep 7/8 
9 juli     2e rapport mee (datum gewijzigd) 
17 juli    laatste schooldag 
30 aug    eerste schooldag 
 


