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Nieuwsbrief “De Driesprong”
Nicky Remie

Gouden weken
We zijn dit schooljaar met verschillende
activiteiten begonnen die de
groepsvorming ten goede komen. Wij
noemen deze weken ‘De Gouden
Weken’.
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Komende
activiteiten








Elke dinsdag schooltuin
groep a of b. zie
overzicht bij de klassen
1 sept teamscholing
effectieve instructie
V.a. 7 sept. ICT stagiaire
Martin aanwezig
Woe 9 sept. Eind gouden
weken met
tentoonstelling tijdens
schooltijd voor ouders
info volgt nog
Woe 9 sept OR
10 sept. Schoolreis groep
1-2 en 3-8

Oud papier: 12 september.
Fam. Grebenaar, Nijenhuis,
Kampshoff en Dekker.

Langzamerhand leren we elkaar steeds
beter kennen en maken we samen
afspraken over hoe we met elkaar om
gaan. De BLP leerspier ‘interactie’ past
hier ook goed bij. We willen dat de

Schoolreis
Op 10 september gaan de groepen 1 en
2 naar Ballorig in Groningen. Dit doen
we met eigen vervoer. De leerkrachten
organiseren dit in de aankomende tijd.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan
naar Outdoor in Assen. Zij gaan hier met
een bus naartoe.
Zodra wij alle informatie compleet
hebben, zullen wij u hierover berichten.

leerlingen leren om verantwoordelijk
te zijn over de beslissing om samen
of alleen te leren. We willen ze de
vaardigheid aanleren om met
anderen samen te werken. We willen
dat ze goed kunnen luisteren en zich
kunnen verplaatsen in het
perspectief van de ander. We willen
dat ze imiteren door gezamenlijke
activiteiten waarbij ze andermans
gewoonten en waarden oppikken.
We sluiten de gouden weken af met
een tentoonstelling op 9 sept.

Thema LEVO
24 aug t/m 11 sept:

“Natuur en
wijsheid”
Over de natuur die
ons veel te geven
heeft. En hoe wij op
onze beurt waar het
nodig is de natuur
een handje te helpen.
Over aanvoelen wat
‘wijsheid’ is.

Verkeersveiligheid
Om te zorgen dat onze leerlingen veilig naar en van school gaan,
hebben we een aantal afspraken gemaakt.
De auto’s worden op de weg aan de kant van school geparkeerd.
Hierdoor blijft het troittoir toegankelijk en kan het verkeer nog langs de
auto’s.
We laten hierbij minimaal 10 meter van aan weerszijden van de oprit
zodat het overzicht op de weg goed is voor overstekende fietsers.
Er wordt vanzelfsprekend niet op de oprit geparkeerd.
Dit hebben we ook in overleg met Lea van der Tuin (wethouder
gemeente) besproken. In de verkeerscommissie van de gemeente is
onlangs onze verkeerssituatie besproken en door de politie niet als
gevaarlijk beoordeeld. Met onze afspraken willen we de veiligheid voor
onze kinderen garanderen. Wilt u er samen voor zorgen dat iedereen
zich aan deze afspraken houdt?
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Praktische informatie
De leerlingen van groep 3 gaan ook op vrijdag naar
school.
De inloop is van 8.15-8.30 uur om de overgang van
thuis naar school zo natuurlijk mogelijk te laten
verlopen. Ouders mogen mee naar binnen. Om 8.30
uur neemt de leerkracht de klas over. In de
ochtend worden de instucties gegeven. Op tijd
komen is daarom erg belangrijk.
Herfstvakantie: 17 t/m 25 oktober
Kerstvakantie: 19 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 6 maart
Goede vrijdag: 25 maart
e

2 paasdag: 28 maart
Koningsdag: 27 april
Mei-en hemelvaartvakantie, pinksteren: 30 april
t/m 16 mei
Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus

De Driesprong

Tablets
Leerlingen vanaf groep 4 doen hun reken- en spelling
opdrachten op de tablet.
School heeft een contract afgesloten met snappet
waarbij wij de tablets leasen. In dit contract staat
dat de tablets niet mee naar huis genomen mogen
worden. In de zomervakantie heeft u gebruik kunnen
maken van oefenen op maat op de tablet of pc. Dit
was een service van snappet die tijdens het
schooljaar niet meer geldt.
Er is een mogelijkheid om het instap en thuispakket
aan te vragen. Dit abbonement kost dan 25 euro per
leerling per jaar meer. U zult begrijpen dat wij dit
niet kunnen bekostigen.
Er zijn meer mogelijkheden om op andere manieren
thuis te oefenen. Hiervoor kunt u de leerkracht om
advies vragen.

Tinus en juf Heika
Onze concierge Tinus is een tijdje uit de running.
Niets ernstigs. We verwachten hem binnen enkele
weken weer terug.
Juf Heika die jaren werkzaam is geweest op ’t
Vrieske Honk gaat a.s. maandag met pensioen.
Antonia en Nicky gaan naar de receptie.

Welkom!
Wij heten alle leerlingen welkom in het
nieuwe schooljaar en deze leerlingen in
het bijzonder:
Welkom
Welkom
Welkom
Welkom

Noor, Tiffany en Marit in groep 1
Merel in groep 2
Falco en Roos in groep 4
Roy en Kyan in groep 6

Wij willen ervoor zorgen dat jullie snel je
plekje hebben gevonden op de
Driesprong.

Schoolbieb
Er is begonnen met het koppelen van allemaal
mooie en leuke boeken aan het uitleensysteem!
Op 7 oktober openen wij de schoolbibliotheek
officieel met burgemeester Janneke Snijder.

Samenwerkingsschool De Driesprong
Dorpsstraat 145 a
9699PG Vriescheloo
0597-541440
swsdedriesprong@gmail.com

Dictee
Uw kind krijgt geregeld dicteewoordjes mee naar huis. Het is aan
te raden om hier samen naar te kijken en te oefenen.

Fluor
Elke dinsdag kunnen de leerlingen fluor spoelen. Hiervoor
vragen wij 2 euro per leerling per jaar. Dit kunt u betalen bij
de leerkracht.

Tafeltennis tafel
De tafeltennis tafel is weer gerepareerd! Bedankt.

