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Nu we aan het einde van het schooljaar zijn, willen wij u allen als ouders hartelijk danken voor uw inzet
het afgelopen jaar. De ouders hebben ons wederom op allerlei 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 hiervoor!
Namens het team van De Driesprong wens ik u een fijne zomervakantie toe.
Tot in het nieuwe schooljaar!
Paul Knuivers
locatiecoördinator

Activiteiten laatste schooldag
De school begint om kwart voor 9. De leerlingen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te
nemen. Zij krijgen deze ochtend een pannenkoeken gebakken door enkele ouders (we zoeken nog een
aantal ouders voor het bakken!)
Van 9 tot 10 uur verzorgen de leerlingen van groep 8 een spelletjesochtend voor alle leerlingen.
Vanaf 11 uur zijn de ouders welkom bij ons op school om gezamenlijk met het team het jaar af te
sluiten. Rond 11: 15 uur zal groep 8 de schoolvlag strijken, daarna zullen zij 3 rondjes om de school
fietsen, dus ….. komt allen op tijd! Wie wenst kan tussen half 12 en 12 uur naar huis. Om 12 uur begint
voor alle kinderen de vakantie.

Afscheid stagiaires
Via deze weg willen wij onze stagiaires, Domique en Marrit hartelijk bedanken voor hun inzet en haar
enthousiasme. We wensen hen veel succes met het vervolg.

Opbrengst Bruilse Fair en de opening waterspeelplaats
Dit jaar hebben wij met het team en de leerlingen voor het eerst op de Bruilse Fair gestaan. Het was
een geweldige dag. De opbrengst voor deze dag en van de opening van de waterspeelplaats bedraagt
€488,66. Dit te besteden bedrag wordt ingezet om de waterspeelplaats gedeeltelijk te kunnen
financieren.

Schoolreis schooljaar 2018/2019
Op donderdag 20 september gaan wij met alle groepen met de bus op schoolreis. De locatie is Burgers
Zoo. Verdere informatie ontvangt u begin volgende schooljaar.

Reminder musical groep 7 en 8
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 6 worden woensdag 4 juli om 08.45 uur verwacht bij café De
Duif. Als de musical is afgelopen, dan gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 met auto’s weer naar
school, hiervoor zoeken wij nog ouders die willen rijden. U kunt zich opgeven op de flap-over.
Groep 5 en 6 gaan met de fiets terug naar school, hiervoor zoeken wij ook nog een begeleider.

Vanuit de leerlingenraad

Iets aanschaffen voor alle kinderen?
De kinderen van de leerlingenraad hebben overlegd met alle klassen wat ze voor 50 euro willen
hebben, om iets te doen waar de hele school wat aan heeft. We hebben gestemd en het eindresultaat
is geworden een tostiapparaat. We hebben een schema gemaakt, daar staat op welke dag je brood
met kaas of ham mee mag nemen. Maar je mag natuurlijk ook je gewone boterham meenemen.





Tot aan de einde van dit schooljaar:
Maandag: groep 1 en 2
Dinsdag: groep 3 en 4
Donderdag: groep 5 en 6
Vrijdag: groep 7 en 8

Schooljaar 2018-2019:
Maandag: groep 1,2 en 3
Dinsdag: groep 4,5 en 6
vrijdag: groep 7 en 8

Zijn vragen, dat kunt u bij ons terecht.
Groetjes,
Lobke, Thijs, Femke en Justus.

Kalender
2 juli
3 juli
4 juli
6 juli
13 juli
29 aug t/m 3 sept
27 aug
29 aug
11 sept
14 sept

Data oud papier tot 219
29 aug tot 3 september ’18
3 tot 8 oktober ’18
7 tot 12 november ‘18
12 tot 17 december ‘18

opbouw musical
generale musical
musical
2e rapport mee
laatste schooldag
oudpapier
eerste schooldag
controle op hoofdluis
informatieavond op school
Septemberfeest (alle kinderen ’s middags vrij)

