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Personeel
Er zijn wat wisselingen en
bijzonderheden met betrekking tot het
personeel.
Inhoud
Personeel

1

Ouderbijdrage

1

Komende activiteiten

1

Levo

1

Info vanuit de klassen

1

Juf Marjan zal op dinsdag voor groep
3,4,5 staan terwijl Juf Erna dan van
haar vrije dag geniet.

Juf Antonia heeft dan twee dagen
tijd om de zorg te coördineren als
intern begeleider en zal niet meer
voor de klas staan.
Juf Jose is haar onderwijstaken weer
aan het opbouwen en zal werkzaam
zijn op maandag middag, woensdag
en donderdag.

Juf Marjan zal op vrijdag voor groep
6,7,8 staan terwijl Juf Caroline dan vrij
is.
Juf Nicky bouwt haar onderwijstaken
ook weer op voor de maandag
ochtend en dinsdag en wordt nog
ondersteund door juf Marjan op
Elk schooljaar vragen wij een vrijwillige maandag. Juf Marjan gaat dan ook
extra zorg besteden aan
ouderbijdrage van u. Met dit geld
taalontwikkeling in de onderbouw.
bekostigen we gedurende het jaar
feesten en activiteiten voor de
leerlingen. Meer informatie met
betrekking tot de ouderbijdrage vindt u
in de bijlage.

Ouderbijdrage

Thema LEVO
4 januari t/m 22
januari:

Komende
activiteiten










Vanaf 12 januari cito Mtoetsen
13 januari MR vergadering
13 januari
Voorlichtingsavond ouders
leerlingen groep 8 Dollard
College Bellingwolde
19 januari OR vergadering
25 januari open dag DC
Bellingwolde
26 januari open dag DC
Winschoten
27 januari damtoernooi
28 januari open dag Ubbo
Emmius

Kijk ook op onze website:
www.driesprong.eu

“Wij zijn een
groep”
Over regels, elkaar
helpen, samen sterk
zijn, niemand buiten
sluiten. Wij hebben
het goed met elkaar!

Info vanuit de klassen
De komende periode staat in de onderbouw in het teken van het thema
winter. Het thema is voor de vakantie gepland en we hadden het niet
beter kunnen treffen met het weer! Op de facebook pagina vindt u al
foto’s over ‘de ijsproef’
Wij heten Jorn welkom in groep 1.
Groep 3,4,5 heeft vanaf vandaag een nieuwe leerling. Zij heeft Anne.
Zij is verhuisd naar onze provincie en zit in groep 3. Best spannend
allemaal maar ze krijgt het hier vast heel leuk! Daar zorgen we samen
voor.
Groep 6,7,8 wordt er nog even doorgewerkt aan het thema ‘Geloof’ met
de methode alles in 1.
Vanaf volgende week worden de cito M-toetsen gemaakt. Deze
resultaten zijn ook te zien in het rapport. Het rapport wordt op 11
februari mee naar huis genomen.
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