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We staan vlak voor het schoolreis. Een
bijzondere gebeurtenis omdat het de
afsluiting van de periode van de gouden
weken is.
Het accent ligt deze periode op de
groepsvorming en het leren kennen en
herkennen van elkaar en elkaars
kwaliteiten en valkuilen. Het gaat erom
hoe wij met elkaar omgaan zodat
iedereen zich prettig voelt. En als er
een probleem is, dat we dat dan met
elkaar oplossen. De leerlingen en
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Schoolkamp.
28, 29 en 30 september Groep
7-8
29 en 30 september groep 5-6
29 september groep 1-4

4 oktober MR

Coordinator oud papier

OR 24 oktober

Oud papier:
5 november Arjan Kuiper
12 november Julian Broks, Tom
Gaasbeek, Mart en Kris Rouppé, Youri
Vennik
Kijk ook op onze website:

www.driesprong.eu

Heel veel plezier!!!!!

Omdat vele handen licht werk maken vragen wij om meer
ouders die deel willen nemen aan het helpen organiseren van
diverse activiteiten. Denk aan Sinterklaas, Pasen, Kerst,
kinderboekenweek, eindfeest. Hebt u interesse of wilt u wel
eens helpen, laat het weten aan juf Erna, een van de
ouderraadsleden of Nicky Remie.
Zie voor meer info op de website.

17-23 oktober herfstvakantie

Inmiddels heeft u het overzicht van
de tijden van alle groepen ontvangen
en de details via de
groepsleerkrachten ontvangen. Voor
vragen kunt u bij de groepsleerkracht
terecht.

Deze week is de ouderraad voor het eerst dit schooljaar bij
elkaar gekomen. Het jaar is besproken en de taken zijn
verdeeld. Ook de leerkrachten hebben de taken over het hele
schooljaar verdeeld. Op deze manier werken OR en
leerkrachten in verschillende samenstellingen met elkaar
samen. Met als doel om de schooltijd zo leuk mogelijk te
maken.

Let op. Vrijdag 30 september
leerlingen groep 3-4 vrij!
5-14 oktober
Kinderboekenweek

leerkrachten kijken erg uit naar het
schoolkamp en de leuke acitviteiten
die we gaan doen. Soms in groepen
met jongere leerlingen en oudere
leerlingen apart en soms zoals we
wel vaker doen, alle leeftijden door
elkaar.

Thema LEVO
26 september
t/m 17
oktober:
“Veranderen”
Over het
altijd in
beweging
zijn.

Wij hebben een ouder bereid gevonden om de coördinatie van het ophalen van oud
papier op zich te nemen. Nancy, de moeder van Hannah en Lennaert, heeft dit de
laatste jaren gedaan.
Hierbij bedanken wij Nancy voor haar inzet de afgelopen jaren!
De nieuwe coördinator is Nathalie, zij is de moeder van Yara. Binnenkort zal het nieuwe
rooster (januari-december) op de website staan.
In principe participeert iedere ouder een keer per jaar in het ophalen van oud papier op
zaterdagochtend. Als u écht niet kunt, dan graag doorgeven aan Nicky of Nathalie.

Tweedaagse AOS
3 en 4 oktober gaan juf Antonia, juf Linda en Nicky naar de tweedaagse van de
academische opleiding. Deze tweedaagse is vormgegeven rondom het thema
„veranderen‟. Onderwijs is continue in beweging. We hebben de mogelijkheid om vanuit
onze onderwijspraktijk ‘problemen’ te onderzoeken en te veranderen. Dit schooljaar
gaan Antonia en Nicky onderzoek doen.
Alhoewel de definitieve onderzoeksvraag nog niet geformuleerd is, zal het onderzoek
zich gaan richten op “Leren aan de hand van doelen” en “Leren in het spacelokaal”
We verwachten veel kennis en inspiratie op te doen tijdens deze dagen.
Er wordt voor vervanging in de klas gezorgd tijdens de afwezigheid van de leerkrachten.

Kinderboekenweek 5-16 oktober
Het thema is: Voor altijd jong.
http://www.kinderboekenweek.nl/
Op dit moment zijn de activiteiten die wij op school gaan organiseren nog niet helemaal bekend. Wij
houden u op de hoogte via e-mail.
Er is ook weer een heel leuk lied gemaakt.
http://kvk.vara.nl/
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