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Afgelopen week is juf Nicky weer
begonnen met de coördinerende taken
op school. De lesgevende taken zal zij
na de kerstvakantie weer hervatten. Juf
José bouwt haar lesgevende taken ook
weer op. Ze werkt af en toe een
dagdeel met leerlingen. Samen met
Marjan of Gaby.

Omdat wij het oversteken van de
leerlingen zo veilig mogelijk willen
laten verlopen, zetten wij de
verkeersmannetjes op de weg. Wij
hopen dat het verkeer door dit signaal
optimaal rekening houdt met onze
kinderen.

Oud papier: 9 januari 2016
Fam. Nomden, Muller,
Kranenborg, Matuszewski

Kijk ook op onze website:
www.driesprong.eu

Thema LEVO
30 nov t/m 18 dec:

“Kleding,
sterrenregen en
sterren die
stralen”
Over kleding van
Sinterklaas. Het
kerstverhaal en
donker en licht en de
ster van Bethlehem.

3 dec sinterklaasviering
17 dec kerstviering.
Let op! De leerlingen zijn
3 dec en 17 dec ’s
middags vanaf 12.00 uur
vrij

Een compliment voor hen.

Verkeersveiligheid

Komende
activiteiten




Het team heeft in de afgelopen
weken hard gewerkt om alles gewoon
door te laten gaan en goed te laten
verlopen. Dat is goed gelukt!

Info vanuit de klassen
De oudergesprekken zijn gevoerd. Het voorlopige schooladvies op basis
van de plaatsingswijzer is ook met de ouders van de leerlingen van
groep 8 besproken.
De leerlingen komen elke dag weer erg nieuwsgierig naar school. Wat is
er te zien door de sleutelgaten in het space lokaal? De pietenochtend
met verschillende opdrachten was heel gezellig.
Sinterklaas komt op donderdag 3 december naar de Driesprong. De
inloop is zoals elke dag van 8.15-8.30 uur in de eigen klas. Zodra wij
horen dat Sinterklaas aankomt, zullen we naar het schoolplein gaan.
De kerstviering is op donderdag 17 december. De leerlingen zijn op
donderdag 17 december om 12.00 uur vrij! Het programma voor de
avond ontvangt u nog.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk op de Driesprong
In de gemeente Bellingwedde is met ingang van 1 april 2015 op alle basisscholen het School
Maatschappelijk Werk gestart.
Het SMW is een laagdrempelige vorm van hulpverlening binnen de school. Zowel de ouders,
kinderen als de school kunnen gebruikmaken van de School Maatschappelijk Werker (SMWer) en daar hun vraag of zorg neerleggen.
De SMW-er maakt vervolgens een afspraak met diegene om het probleem helder te krijgen.
Dit gesprek kan bij u thuis plaatsvinden, op school of op kantoor.
Zo kan bijvoorbeeld het SMW worden ingeschakeld in verband met: de gevolgen van
echtscheiding voor kinderen, sociale vaardigheden, pesten, niet luisteren, slecht slapen
e.d. en voor opvoedingsondersteuning.
Het schoolmaatschappelijk werk geeft advies, kortdurende begeleiding,
opvoedingsondersteuning, indien nodig bemiddeling tussen ouders en school en verwijst
naar meer gespecialiseerde hulp daar waar nodig. In onderling overleg met de betrokkenen
zal gekeken worden, hoe de aangemelde vraag of zorg het best aangepakt kan worden.
Het is belangrijk dat het SMW voor iedereen herkenbaar, bereikbaar en toegankelijk is en
dat samen de vragen van en rondom de leerlingen worden gedeeld.
Het SMW op de Driesprong wordt uitgevoerd door Else Flart, werkzaam bij Stichting Het
Oude Ambt, en is bereikbaar van maandag t/m donderdag.
U kunt rechtstreeks of via school contact opnemen:
* telefonisch via:0597-421833: centraal kantoor Het Oude Ambt
* e-mail: e.flart@hetoudeambt.nl.
Het SMW is gratis voor iedereen.
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