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Het 4 mei comité Bellingwedde
organiseert elk jaar de dodenherdenking
bij het monument in Wedderveer. Het
comité vraagt aan school om door te
geven hoeveel kinderen er deze avond
aanwezig zijn. Zij krijgen dan namens
de gemeente een roos om bij het
monument neer te leggen. Graag z.s.m
doorgeven.
Elk jaar is de belangstelling groter. Het
comité is daar blij mee omdat zij het

belangrijk vinden om de oorlog te
blijven herdenken. Ook op school
zullen wij aandacht besteden aan de
4 mei herdenking.

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april vinden de
Koningsspelen plaats.

Komende
activiteiten










6 april workshop ochtend
‘bouwen’
12 april groep 3-4-5 naar
Wischoter schooltheater
(met meester Tinus in de
hoofdrol)
13 april groep 3-4-5 Scoor
een boek in Scheemda
13 april schoolvoetbal in
Bellingwolde
14 april visitatie mbt
rekeninstructie en
snappet
19, 20, 21 april cito
eindtoets groep 8
27 april koningsdag: vrij
29 april margedag:
leerlingen vrij

Oud papier: 9 april fam. Van
der Veen, Kampshoff, Radix, van
Joolen.
Kijk ook op onze website:
www.driesprong.eu

We beginnen de dag met een ontbijt op
school voor alle leerlingen.
Daarna gaan de leerlingen van groep 67-8 rond 9.15 uur op de fiets naar het
sportveld in Wedde waar de
sportacitiviteiten plaats vinden. De
leerlingen van 1-2-3-4-5 worden naar
het sportveld gebracht.
Deze dag is voor de leerlingen van groep
1-2 op vrijwillige basis.
De sportdag is voor de kleuters rond
11.45 afgelopen. Voor de overige
leerlingen rond 13.45 uur. Verdere
informatie volgt nog!

Thema LEVO
4 april t/m 25 april:

“Herinneren en
Dit kan ik lekker
zelf!”
Over herinneringen
aan gebeurtenissen
of mensen. En steeds
onafhankelijker
worden door te
groeien en te leren.

Info vanuit de klassen

In de bovenbouw worden de leerlingen die deelnemen aan het
schoolvoetbaltoernooi getraind door Renate, de moeder van Viggo.
Priscilla is een nieuwe leerling in groep 8. Wij wensen haar veel plezier
en verwachten dat ze snel haar plekje in de groep vindt.
Meester Steffan is vanaf vandaag elke dag aanwezig als
onderwijsassistent in de bovenbouw. Wij wensen Steffan ook veel
plezier op de Driesprong.
Voor de workshop woensdag hebben wij al ideeen om veel praktische
vakken aan bod te laten komen. Timmeren, kijkje op een bouw,
behangen en bamboestieken. Alles staat weer op het krijtbord in de
hal.
In de middenbouw zijn de leerlingen heel enthousiast over de
muzieklessen die zij krijgen.
In groep 1 en 2 zijn de muzieklessen van juf Maria ook heel leuk! Het
broertje van Priscilla, Damian komt ook bij ons op school in groep 1.
Veel plezier!

Een academisch cluster
Binnen cluster 6 is de ambitie uitgesproken om allemaal academische opleidingsscholen te
vormen. De Noordkaap is reeds een academische opleidingsschool. OBS Hendrik Wester,
SWS de Driesprong en OBS de Vlonder zijn bezig een academische opleidingsschool te
worden.
Op een academische opleidingsschool wordt het opleiden van aanstaande leerkrachten, het
doen van praktijkgericht onderzoek en de professionalisering van leerkrachten aan elkaar
gekoppeld om te komen tot kwalitatieve verbetering en vernieuwing van het onderwijs.
Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat leerkrachten (en studenten) gaan onderzoeken hoe
kinderen op het gebied van rekenen uitgedaagd kunnen worden en dit vervolgens gaan
toepassen om het rekenonderwijs op school te verbeteren.
Door een constante focus op verbetering/ vernieuwing van het onderwijs, door samen te
werken met aanstaande leerkrachten en door leerkrachten de ruimte te geven om voor hun
eigen school op onderzoek uit te gaan of zich te laten scholen, kan de school zich optimaal
ontwikkelen en kunnen de kinderen kwalitatief goed onderwijs genieten.
De leerkrachten hebben reeds een cursus afgerond om aanstaande leerkrachten te
begeleiden. De volgende stap is het inzetten van praktijkgericht onderzoek. De
leerkrachten hoeven dit niet alleen te doen, maar zullen begeleid worden door Linda de
Jonge en Simone Doolaard.
Voor de Driesprong betekent dit dat Erna en Caroline de coach cursus hebben gevolgd voor
een optimale begeleiding van PABO studenten.
Voor volgend schooljaar zal het team een leervraag centraal stellen die van toepassing is op
onze onderwijspraktijk.

MR lid gezocht
De Medezeggenschap bestaat dit jaar uit 2 ouders en 3 leerkrachten:
Ouders:
Dethmer Kupers voorzitter
Omar Vegter
Heidy Muller (afgetreden)
Leerkrachten:
Caroline van der Heiden secretaris
Jose Oosten
Marjan Begeman
Namens de MR, het team en de ouders geven wij Heidy Muller deze week een bloemetje als
dank voor haar inzet van de afgelopen jaren.
De medezeggeschapsraad is op zoek naar een derde ouder die 5 x per jaar op een avond
met de raad wil praten over ons onderwijs.

Wat doet de MR?
Het belangrijkste wat de MR doet is luisteren, adviseren en instemmen aangaande
uiteenlopende zaken die op school spelen.
Het nut van de MR?
Deze kan van bijzonder veel waarde zijn, zeker als het gaat om het functioneren van de

school en het plezier dat onze kinderen op school hebben.
Hoe vaak komt de MR bij elkaar?
De MR komt voor een vergadering gemiddeld 5x per schooljaar bij elkaar.
De secretaris zorgt dat er een agenda met eventuele bijlagen onder de leden verspreid
wordt. Op de agenda staan de notulen, ingekomen stukken, activiteiten van de MR en
schoolzaken welke geweest zijn of nog moeten plaatsvinden.
Ingekomen stukken zijn vaak informatieve zaken, maar dit kunnen ook onderwerpen van
ouders zijn die zij aangedragen hebben bij één van de MR leden.
Wie kan lid worden van de MR?
Een MR periode is voor 3 jaar en na 3 jaar mag men zich herkiesbaar stellen. Iedereen die
ouder/verzorger is van een kind dat de school bezoekt, kan lid worden van de MR.
Zodra er een plaats vrijkomt, wordt u geïnformeerd via de nieuwsbrief. U kunt zich dan
aanmelden als lid van de MR. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunt u dan direct
als lid zitting nemen of er zal een stemming plaatsvinden.
De MR is:
- Een positieve groep ouders en leerkrachten met een duidelijke taak;
- Een uitdaging voor iedereen die actief een bijdrage wil leveren aan het onderwijs op de
Driesprong;
- Een meerwaarde voor de school als ouders/verzorgers de MR ook zien als spreekbuis.
Wilt u deze taak samen met ons delen? Laat het ons weten en vraag naar onze
ervaringen.

Dorpsschooltuin
Alle, Mijntje en Jan zijn op school gekomen om de leerlingen te vertellen over de plannen
van het schooltuin jaar.
De leerlingen mogen hun ideeën en ontwerp voor een fruit-en groente kraampje bij de
leerkrachten inleveren. Het idee is om de oogst bij de molen, schooltuin of school te
verkopen zodat er wat geld in het laatje komt.
Vanaf 12 april gaan de kinderen weer naar de schooltuin. Elke dinsdag van 13.00-14.30
uur. Wilt u mee? Graag opgeven bij de leerkracht.
Een van de doelstellingen is om jong en oud van elkaar te laten leren. We zijn op zoek
naar opa’s en oma’s en vaders en moeders die een handje willen helpen op
dinsdagmiddag of in tijden van open dagen op de tuin aanwezig te zijn.
De schooltuin is ook opgenomen in het evenement Westerwolde rijgt. Zie voor meer
informatie www.westerwolderijgt.nl
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