07-03-‘16
nummer 5

Nieuwsbrief “De Driesprong”
Nicky Remie

‘ik groei’

Muziek

Inhoud
Muziek

1

Stagiaires

1

Komende activiteiten

1

Levo

1

Info vanuit de klassen

1

Oproep aan bouwvakkers

2

Komende
activiteiten












9 maart sport- en speldag
15 maart groep 1-2 dijken
bouwen
16 maart OR vergadering
16 maart MR vergadering
17 maart groep 3-4-5
slootje springen
18 maart groep 6-7-8
survival landgoed Tennax
Woensdag 23 maart
margedag leerlingen vrij!
24 maart open dag
24 maart paascircuit
25 maart goede vrijdag
leerlingen vrij
28 maart 2e paasdag vrij

Oud papier 12 maart familie
van Beek, familie Haas, familie
Radix en familie Matuszewski
Kijk ook op onze website:
www.driesprong.eu

Het is zover. De leerlingen van groep 1
en 2 krijgen elke dinsdagmiddag
muziekles van de muziekjuf Maria
waarbij het digibord ter ondersteuning
wordt gebruikt.

Dit zijn: accordeon, cello en
keyboard. Dit noemen we een
muziekcarrousel.

En de leerlingen van de middenbouw
krijgen op donderdagmiddag 3x3
muzieklessen op verschillende
muziekinstrumenten instrumenten.

Voor de bovenbouw staan ook nog
muziek activiteiten gepland.
Informatie hierover volgt nog.

Veel plezier allemaal!

Stagiaires
In groep 1-2 komt elke donderdag Lesly
Korte stagelopen. In de volgende
periode gaat hij naar de bovenbouw.
Mike sluit zijn stageperiode woensdag af
met een sport- en speldag voor de hele
school. Voor de kleuters worden het oud
Hollandse spelletjes, voor de
middenbouw een sporttoernooi en voor
de bovenbouw atletiek onderdelen.
Mike zorgt voor een kleine verrassing.
De kinderen mogen sportkleding
aandoen en zoals gewoonlijk eten en
drinken meenemen.

Thema LEVO
7 maart t/m 24
maart:

“Wie goed doet,
goed ontmoet”
Over aardige
woorden zeggen,
elkaar uitnodigen en
helpen. En naar jezelf
kijken.

Info vanuit de klassen
In groep 1,2 staat de komende periode in teken van het thema ‘groei’.
We gaan het hebben over de lente, zaaien en planten en de groei van
de leerlingen zelf. De leerlingen mogen drie foto’s meenemen. Van
baby tot nu waarop hun groei te zien is.
In groep 3,4,5 wordt het thema “riddertijd’ afgerond. Daarna wordt
gewerkt aan het thema “jonge dieren”.
Groep 6,7,8 wordt er gewerkt aan het thema ‘Bouw’ met de methode
alles in 1.
Hieronder volgt alvast een oproep aan ouders om dit thema inspirerend
en in de praktijk af te sluiten.

Oproep aan ‘bouwvakkers’
De leerlingenraad heeft georganiseerd dat er vrijdag pallets gebracht worden om hutten
mee te bouwen. Dit doen we in de pauzes en tijdens het circuit op vrijdagmiddag. We
hebben al een vader bereid gevonden om a.s. vrijdagmiddag te helpen samen met
leerlingen uit de bovenbouw en leerlingen van de overige groepen een start te maken met
de hutten.
Aan het eind van het thema zijn wij op zoek naar ouders die een workshop kunnen
verzorgen. Wij denken aan timmeren, metselen, solderen/lassen, schilderen enz. Kent u
iemand die een ochtend met een groepje leerlingen zou willen werken dan horen wij dat
graag. Of heeft u een idee voor een bezoek aan een werkplaats oid. Laat het ons weten.
De workshopwoensdag is gepland op 6 april.
Samenwerkingsschool De Driesprong
Dorpsstraat 145 a
9699PG Vriescheloo
0597-541440
swsdedriesprong@sooog.nl

