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Komende
activiteiten






10 februari valentijns disco
avond
15 februari workshops thema
moderne geschiedenis
Voorjaarsvakantie 20-2 / 24-2
LET OP 24 mei extra vrije dag,
(ingelaste cluster margedag)
In ontwerp: sponsordag voor
het goede doel Geuko van Lang
op dinsdag 28 maart

Oud papier:
11 februari fam. Zuidveld
11 maart fam. Van Beek, fam. Radix,
fam. Jongeneel, fam. Edens
Kijk ook op onze website:

www.driesprong.eu

In de groepen 1-2 en 3-4 is juf Maria
begonnen met de muzieklessen. Dit doet ze
voor elke groep om de week. De leerlingen
hebben al het liedje “Winter” en “Wakker
worden” geleerd. Ze hebben ook spelletjes
met muziekinstrumenten gedaan en
bewogen op muziek.

kinderen leert zijn zo leuk en bijzonder!

We hebben dit jaar met de docenten van
cultuurhuis de Klinker overlegd dat de
lessen aansluiten bij het thema
“Communicatie”. Dit wordt het thema
waar we in de laatste periode van het
schooljaar aan gaan werken. De
eindvoorstelling zal ook in dat thema
De kinderen vinden de lessen erg leuk.
uitgevoerd worden door alle kinderen van
In groep 7-8 komt juf Suzanne 15 weken lang de school.
elke donderdag met haar Ukulele. De
De leerlingen van groep 5-6 krijgen ook
kinderen zijn heel enthousiast over haar
muziekles maar dan wat later in het
manier van lesgeven. En de liedjes die zij de schooljaar.

Nieuwe website
U hebt wellicht al een kijkje genomen op de nieuwe website
van SOOOG. www.sooog.nl
Hij ziet er erg mooi uit. Er is ook een link naar de websites van
alle scholen. Waaronder ook naar die van ons. SOOOG stelt ons
in de gelegenheid om ook een nieuwe website te ontwerpen
naar onze wensen en eisen. Dit hebben we met beide handen
aangegrepen. We zullen ervoor zorgen dat de website makkelijk
in het gebruik is zodat hij up-to date gehouden wordt en dat hij
gebruiksvriendelijk is voor ouders. Ook de mobiele versie en de
link naar bijvoorbeeld facebook zullen we niet vergeten. We
buigen ons ook goed over privacy. U hoort hier in de loop van
het schooljaar meer over.

Oudergesprekken en
opbrengsten

Thema LEVO
13 t/m 28
februari:
“Zoeken en
vinden”
Over het
missen van
spullen en
mensen.
En het
opzoeken en
aandacht
geven aan
elkkaar.

De leerlingen hebben na de kerstvakantie alweer hard gewerkt en de resultaten van de
cito midden toetsen zijn in het rapport vermeld. Over deze resultaten en alles wat in het
rapport staat kunt u praten met de leerkracht tijdens het oudergesprek.
Op schoolniveau maken we een trendanalyse om te analyseren hoe we ons onderwijs
kunnen verbeteren. Te leren van de dingen die al goed gaan en te verbeteren waar het
beter kan.

Je fantastastische elastische brein.
JoAnn Deak, Ph. D.

Komt uw kind thuis met woorden als neuronen en prefrontale cortex? Dat komt omdat juf
Linda op de onderwijsbeurs een boek heeft gekocht waarin in kindertaal wordt uitgelegd
hoe ons brein werkt. En hoe doorzetten en trainen het brein sterker en groter maakt.
We lezen het in alle klassen voor en praten over leren en ontwikkeling.

Het brein werkt net als elastiekjes die R-E-K-K-E-N als je eraan trekt…
Zelfs dingen die moeilijk zijn in het begin…
Of die je niet leuk vindt om te doen…
Of die je niet zo goed kunt…
Worden makkelijker als je het blijft proberen.

Ouderbijdrage
Hoewel de ouderbijdrage wettelijk gezien vrijwillig is, zult u begrijpen dat wij zonder deze gelden
minder of geen activiteiten kunnen organiseren voor uw kind. Wij denken dat uw zoon of dochter
mede door deze activiteiten later terug kan kijken op een fijne schooltijd.
De ouderbijdrage is één bedrag, samengesteld uit een basisbijdrage en een bijdrage per kind. De
basisbijdrage en de bijdrage per kind zijn voor 2016/2017 elk vastgesteld op €15,-.
Als u één kind op school hebt wordt de ouderbijdrage €15,- + €15,- = €30,Als u twee kinderen op school hebt wordt de ouderbijdrage €15,- + 2x €15,- = €45,Als u drie kinderen op school hebt wordt de ouderbijdrage €15,- + 3x €15,- = €60,Wij verzoeken u vriendelijk de ouderbijdrage voor schooljaar 2016/2017 voor 17 februari 2017 over te
maken op bankrekening NL49 RABO 0306 6379 01 ten name van Stichting De Driesprong onder
vermelding van ouderbijdrage + naam van uw kind(eren).
Namens de kinderen alvast hartelijk bedankt!

Juf Monique en juf Mariska
Wij zijn blij dat juf Monique de kleuterklas op woensdag en donderdag van juf Mariska heeft
overgenomen. Ik krijg berichten van ouders dat de kinderen juf Mariska missen maar dat ze juf
Monique ook heel lief vinden. Zodra bekend is wanneer juf Mariska weer naar school kan komen, laat
ik u dat weten.
We hebben uiteraard contact met juf Mariska. Het gaat goed met haar herstel en denkt ook nog mee
waar nodig. Juf Janietta is zelfs een keer bij Mariska geweest om vanuit huis samen te werken.
Wij hopen op een voorspoedig herstel. Nogmaals beterschap!

Toernooien
In deze periode hebben een aantal leerlingen onze school vertegenwoordigd tijdens het damtoernooi
en het voetbaltoernooi. De leerlingen die meededen aan het damtoernooi, Falco, Patrick, Dana, Viggo,
en Mathijs zijn als zesde geeindigd. Daar waren ze heel tevreden over.
De voetballers, Vera, Femke, Mathijs, Kyan, Rick, Viggo, Lio, Mart en Patrick, spelen aanstaande
woensdag in de finales van de Bellingweddercup. Vanaf 14.00 uur in de Meet. Natuurlijk kun je komen
kijken en het team aanmoedigen.

Verkeer
De verkeerssituatie tijdens het halen en brengen van alle kinderen, blijft onze zorg. Als iedereen zich
aan de afspraken houdt, zorgen we ervoor dat de situatie zo veilig mogelijk voor onze leerlingen is.
-

Alle auto’s naast de stoep aan de schoolkant van de weg parkeren. (met uitzondering van
naschoolse opvang, hier hebben wij andere afspraken mee)
De uitrit van school ruim vrij houden voor een goed overzicht op de weg voor iedereen die
over moet steken.

Wij realiseren ons dat het voor kan komen dat u niet dicht bij school kunt parkeren. De dorpsraad,
gemeente en school zijn nog steeds bezig om de verkeerssituatie blijvend te verbeteren.

Goede doel
Op de dag van het uitkomen van deze nieuwsbrief hebben wij met de leerlingen van de bovenbouw
een nieuw goed doel besproken.
Geuko van Lang is een jongetje van 4 jaar die op de Waterlelie zit. Hij is echter in de zomervakantie
in 48 uur totaal verlamd geraakt. Hij heeft een zeer zeldzame virus en zijn herstel kan alleen in
Duisland en Amerika plaatsvinden. Dit kost veel geld.
Toen de leerlingen dit bericht hoorde, zaten zij al vol ideeen om een sponsordag te organiseren

Een projectgroep van zes leerlingen: Mathijs, Vera, Moran, Petera, Tygo en Roy gaan alle ideeen
uitwerken om een steentje bij te dragen aan zijn herstel.
U hoort hier binnenkort meer van.
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