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Belangrijke data en komende activiteiten 
21 september omgekeerde oudergesprekken 

25 september cluster 6 MR vergadering Hendrik Westerschool 

26 september OR vergadering 

28 september schoolreis naar de Natuurschool 

5 oktober staking, leerlingen hebben deze dag vrij 

Eerstvolgende vakantie: herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 

LEVO 
De Christelijke levensbeschouwelijke vormingslessen worden dit schooljaar gegeven door juf Janietta 

en juf Mariska. Dit gebeurt op maandag en woensdag. Tegelijkertijd geven de andere leerkrachten 

ook levo lessen. Hiervoor gebruiken we de methode Trefwoord. Er is elke week ook nog een levoles 

in de eigen klas. 

Het thema van deze periode is “vooruitkijken” We nemen een kijkje in de toekomst en praten over 

wat je later wilt worden. We kijken ook uit naar een feestje. In ons geval kijken we uit naar het 

schoolreis waar we met z’n allen naartoe gaan! In de Bijbelverhalen gaat het over Mozes en de 

verkenners die een kijkje nemen in het Beloofde Land. 

Oud papier 
23 september familie Zuur, zandpadroute. Zie ook het rooster op de website. www.driesprong.eu 

Staking 5 oktober 
Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland actie worden 

gevoerd. Het bestuur van SOOOG ondersteunt deze actie. De staking op 5 oktober zal tot gevolg 

hebben dat in Nederland veel scholen dicht zijn. Wij staan ook achter deze actie voor een eerlijk 

salaris en minder werkdruk. Dus wij gaan op naar Den Haag! 

Noteer dus dat de leerlingen op 5 oktober vrij zijn! Wij hopen dat u ook achter deze actie staat. 

Omgekeerde oudergesprekken 
Wij nodigen alle kinderen en ouders uit om een startgesprek te hebben met de leerkracht. Hiervoor 

hebben we een kwartier uitgetrokken.  

In dit gesprek staat uw kind centraal. Er zijn dit schooljaar ook nieuwe leerkrachten die u beter kunt 

leren kennen. Misschien is er iets bij u thuis veranderd en wilt u het daar over hebben. Het kan zijn 

dat uw kind of u graag wil vertellen hoe hij/zij dit schooljaar voor zich ziet. En maken we afspraken 

hoe we samen kunnen werken om dit waar te maken. Of misschien hebben jullie tips die de 

leerkracht goed kan gebruiken in de klas.  

Als u meer wilt lezen over startgesprekken, klik dan op deze link: 

http://www.saskiavandongen.nl/ouderbetrokkenheid-tips-voor-ouders-en-leerkrachten/  

Zie bijlage voor de tijden waarop wij uw kind en u uitnodigen. Het schema hangt ook in de hal. Graag 

ruilen in onderling overleg en noteren op het schema. 

http://www.driesprong.eu/
http://www.saskiavandongen.nl/ouderbetrokkenheid-tips-voor-ouders-en-leerkrachten/
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Wij zien jullie graag donderdag! 

Schoolreis 
Dit jaar gaan we op 28 september met de hele school op schoolreis naar de Natuurschool in 

Lauwersoog. Het belooft een dag te worden om nooit meer te vergeten! We gaan op een actieve 

manier ontdekken dat de natuur leuk is en van alles te bieden heeft. We gaan Korren 

(sleepnetvissen), wadlopen, hybiën (schepnetvissen) en we hebben een havenexcursie. Dit doen we 

in kleine groepjes onder begeleiding van enthousiaste en ervaren mensen. 

De leerlingen gaan deze dag met de bus. De kosten van het schoolreis staan los van de 

ouderbijdrage.  Binnenkort ontvangt u meer informatie over het schoolreis en de betaling. 

Ambities van de Driesprong 
Antonia en Nicky hebben dit schooljaar extra tijd gekregen om het onderwijs te verbeteren. Deze 

verbeteringen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Het zijn verbeteringen op basis van onze eigen 

ervaringen en wij worden ook gevoed door gesprekken met u en de uitkomsten van de 

oudertevredenheidspeiling. Als u benieuwd bent naar de uitkomsten van de ouder 

tevredenheidspeiling, dan kan Nicky u daar inzage in geven.  

Dit gaan wij doen 

Antonia gaat samen met Tanja en de leerlingen van groep 7-8 een datamuur ontwerpen. Hierop 
kunnen leerlingen hun doelen voor bijvoorbeeld rekenen, spelling, technisch of begrijpend lezen 
zichtbaar maken. We vergeten ook de leerhouding en sociale vaardigheden niet. Deze kunnen niet 
los gezien worden van de cognitieve ontwikkeling. Je kunt optimaal leren als je je ook prettig voelt en 
je leert rekening houden met je eigen leerhouding.   

Nicky gaat het tussenrapport van februari verbeteren door de aanvulling van een leerling portfolio. 

Behalve de resultaten van de toetsen zal hierin ook het leerproces van de leerlingen te zien zijn. Het 

eindrapport van juli is het definitieve instrument waarin het oude rapport en het leerling portfolio 

geïntegreerd zijn.  

Met deze verbeteringen willen wij meer rekening houden met wat een leerling kan en hoe een 

leerling leert en we verwachten dat de resultaten hierdoor ook zullen verbeteren. Dit proces zal dan 

in het nieuwe rapport ook zichtbaarder zijn. We zullen tijdens de omgekeerde oudergesprekken een 

begin maken door samen na de te denken over de beste begeleiding van uw kind. Wat heeft uw kind 

nodig en hoe kunnen we daarbij helpen?  

Wij zetten ons in om uw kind een veilige, leerzame en leuke schooltijd te geven.  

Stagiaires 
Dit schooljaar hebben wij ook weer stagiaires van de Hanze Hogeschool op onze school. Het zijn Iris 

en Samantha. Op dit moment lopen zij stage in groep 7-8 en 5-6. Wij wensen ze een leuke en 

leerzame tijd. Ze zijn in ieder geval al enthousiast over de leerlingen en het onderwijs.  


