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De eerste schooldag na de vakantie is
altijd een bijzondere dag. De
leerkrachten hebben zich vorige week al
goed voorbereid. De klassen zijn
ingericht en we hebben de eerste
activiteteiten gepland en
georganiseerd. De leerlingen zijn ook
overgedrageen aan de nieuwe
leerkrachten. Er is in elk gezin de
afgelopen weken vakantie gevierd en
soms zijn er ook bijzondere dingen
gebeurd die wellicht op dit moment in

de groep verteld worden. En dat is zo
belangrijk. Dat kinderen zich veilig
voelen om dit met anderen te delen.
De groepsvorming zal in de eerste
periode een belangrijk onderwerp
zijn en daarom hebben we in de
gouden weken verschillende
activiteiten georganiseerd.
Het team heeft zin om er met de
leerlingen en ouders een goed
schooljaar van te maken.

Gouden weken
De komende weken zijn de volgende activiteiten gepland.
Palletdorp afbouwen.

Komende
activiteiten









30 augustus. Start schooltuin.
31 augustus afscheid juf Jose.
v.a. 31 augustus is Annet Flim is
op woensdag aanwezig
Donderdag gym in de Meet
groep 1 t/m 4 (1e les 1
september)
Vrijdag 2 september.
Streetwise groep 3-4 in
Veelerveen (info volgt)
Vrijdag 2 september.
Streetwise groep 5-6 en 7-8 in
Blijham (info volgt)
Woensdag 14 september
omgekeerde oudergesprekken
Schoolkamp.
28, 29 en 30 september Groep
7-8
29 en 30 september groep 5-6
29 september groep 1-4

Oud papier: 10 september
Fam. Grebenaar, fam. Bergman, fam.
Nijenhuis, fam. Pieterse
Kijk ook op onze website:

www.driesprong.eu
De data voor de vakanties
schooljaar 2016-2017 staan ook
op de website

Mediatoren en leerlingenraad samenstellen.
Circuit met samenwerkingsopdrachten.
BLP leerspier ‘interactie’ staat centraal met opdrachten die
aan de sleutel hangen.
Omgekeerde oudergesprekken waarin ouders aan de leerkracht
vertellen over hun kind.
Schoolkamp. Met de hele school naar 25 graden noord in
Drouwenerveen. Groep 7-8 twee overnachtingen, groep 5-6 1
overnachting en groep 1-4 een dag.

Afscheid juf Jose

Thema LEVO
29 augustus
t/m 16
september:
“We gaan
beginnen”
Over het
maken van
afspraken
zodat
iedereen
zich prettig
voelt.

Deze week is voor juf Jose haar laatste week op de Driesprong. We maken er woensdag
een gezellige dag van om herinneringen op te halen en met haar een mooie dag te
beleven waar we met een fijn gevoel aan terug kunnen denken.
10.30-11.30 uur Afscheid van de kinderen.
11.30-12.15 uur Afscheid van de ouders.
13.00 uur Lunch met het team en daarna afscheid van collega’s.
Graag even doorgeven of u er rond 11.30 uur bij kunt zijn aan de leerkracht of juf Nicky.

Berichtje van juf Jose
Aan de ouders/verzorgers, kinderen en collega’s,
Langs deze weg wil ik jullie dank zeggen voor de goede tijd die ik op deze school heb
gehad.
Gedrevenheid, idealisme, openheid, vriendschap, plezier, steun en vertrouwen zijn zo
de woorden waaraan ik denk als ik terugkijk op de afgelopen jaren. Een school met
mensen die net even iets meer, iets anders is dan zo maar een school.
Ik ga nu een nieuwe stap zetten in mijn leven, maar blijf met warme gevoelens aan jullie
denken. Ik wens jullie veel geluk voor de toekomst.
Liefs Jose.

Nieuwe leerkrachten stellen zich voor
Even voorstellen, mijn naam is Mariska Kooi, ik ben getrouwd met Maurice en samen hebben wij twee heerlijke
jongens gekregen, nu in de leeftijd van 2 en 4 jaar oud.
Na de pabo heb ik eerst een aantal jaren invalwerk gedaan op verschillende scholen, dit met name in de groepen
1 en 2. Het werken met kleuters is dan ook wat ik het liefst doe, het spelenderwijs lesgeven blijft voor mij een
uitdaging en het is mooi om te zien hoe kleuters leren. Aankomend schooljaar ga ik een cursus doen met
betrekking tot het rekenonderwijs, doormiddel van deze cursus hoop ik nog meer ideeën op te doen en op een
speelse manier de kinderen meer inzicht te kunnen geven in rekenen.
Het schooljaar 2016/ 2017 kunt u mij vinden op de woensdag en donderdag in groep 1 en2.
Ik ben Janietta van der Laan, getrouwd en heb een zoon van 11 jaar. Daarnaast sponsoren
we een jongetje uit Peru. Ik vind het fijn om met kinderen te werken, ze te stimuleren en ze
iets te leren. Naast leerkracht ben ik ook nog logopedist en taal-dyslexiespecialist. Ik houd
van lezen, wandelen, muziek en zingen. Ook vind ik andere landen en culturen interessant.
Het komend schooljaar in groep 1-2 en het samenwerken met het team, kinderen en ouders
zie ik met plezier tegemoet.
Mijn naam is Linda de Jonge. Ik ben 29 jaar en woon in Bellingwolde. De afgelopen 5 jaar heb ik op verschillende
scholen van SOOOG lesgegeven. Dit schooljaar mag ik lesgeven aan groep 5/6, waar ik heel veel zin in heb.
Daarnaast zal ik mij komend schooljaar richten op de academische opleidingsschool en het begeleiden van
stagiaires. Ik hoop er samen met de kinderen, collega's en ouders een leuk en leerzaam schooljaar van te maken.
Ik ben Rebecca Schipper. Ik ben 29 jaar en ik woon in Appingedam. De afgelopen drie jaren heb ik op
verschillende scholen gewerkt in de provincie Groningen. Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam in de PLUS-pool
van SOOOG. Dit betekent dat ik de vaste invaller ben op vier scholen. Als ik niet hoef in te vallen, zal ik aanwezig
zijn op De Driesprong. Ik heb heel veel zin in het komende schooljaar!

De nieuwe clusterdirecteur stelt zich voor
Via deze weg wil ik mij, als nieuwe clusterdirecteur van cluster 6, voorstellen. Ik ben Annet Flim en ik woon met
mijn gezin in Winschoten. Per 1 augustus heb ik de functie van Map Schepers overgenomen. Ik ben 15 jaar
werkzaam in het basisonderwijs. In 2001 ben ik gestart als leerkracht op obs Beukenlaan in Winschoten,
uiteindelijk werd ik hier in 2010, het laatste jaar, schoolcoördinator. Daarna heb ik drie jaar als schoolcoördinator
op obs Heiligerlee gewerkt en mijn afgelopen twee jaren als schoolcoördinator op obs De Wiekslag in Blijham.
Ik werk momenteel op vaste dagen op de vier verschillende scholen, om de schoolcoördinatoren en het team te
ondersteunen en te begeleiden en om te kijken of alles zo goed mogelijk verloopt waar ik uiteindelijk
verantwoordelijk voor ben. Wat ik erg belangrijk vind is de samenwerking tussen alle betrokkenen. Openheid,
duidelijkheid, begrip, eerlijkheid en laagdrempeligheid zijn voor mij de kernwoorden die dit goed moeten kunnen
laten werken.
Ik kijk uit naar een prettige samenwerking en ik hoop binnenkort met u kennis te maken.
Annet Flim
Obs De Vlonder, sws De Driesprong, obs Hendrik Wester en obs De Noordkaap
Samenwerkingsschool De Driesprong
Dorpsstraat 145 a
9699PG Vriescheloo
0597-541440
swsdedriesprong@sooog.nl

