
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

08-05-2017 

nummer 8 

school jaar  2016-2017  

Nieuwsbrief “De Driesprong”  

We zitten in een roerige periode met veel 
verschillende leerkrachten voor de klassen. 

In de vorige nieuwsbrief beloofde ik jullie op 
de hoogte te houden van de leerkrachten die 
voor de groepen staan. 

Na de meivakantie staan juf Alette en juf 
Monique voor groep 7-8. En is juf Mariska 
weer terug bij groep 1-2. Juf Mireille heeft 
vandaag afscheid genomen van de klas. We 
bedanken haar voor haar inzet! 

We doen er alles aan om met elkaar te 
werken volgens de visie en organisatie van 
de school. 

Leerkrachten 
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Komende 
activiteiten 

 Maandag 8 mei. OR 

 Inschrijving avond 4-daagse 
dinsdag en woensdagochtend op 
school. 8:30-8:45 

 Dinsdag 9 mei koffie ochtend 

 16 t/m 19 mei avond 4-daagse 

 17 mei groep 7/8 praktisch 
verkeersexamen locatie 
Oosterschool. 9:00 uur. Vertrek 
vanaf school 

 23 mei afsluiting SOOOG-FC 
Groningen project voor groep 7-
8. Info volgt nog 

 LET OP 24 mei extra vrije dag, 
(ingelaste cluster margedag) 

 25 en 26 mei vrij. Hemelvaart 
 

Oud papier:  
Mei: x 
3 juni: fam. Van der Veen 
10 juni: fam. Ebbinge, Textor, 
Neufeglise, Teunissen 
 
 

Kijk ook op onze website: 

www.driesprong.eu 
 
      

 

Thema LEVO        
“van moeten via 
“nee” zeggen tot 
vrijhedi” 

 
De leerlingen 
ontdekken wat zij 
allemaal moeten, op 
een dag, in een 
week. Ze denken na 
over regels die hun 
vrijheid kunnen 
inperken. 
 
Tijdens de 
christelijke levo 
lessen wordt dit 
onderwerp verkend 
aan de hand van het 
verhaal van Mozes. 
Uiteindelijk wordt in 
de laatste week van 
mei Hemelvaart 
uitgelegd met een 
bijpassend 
bijbelverhaal. 
 
Tijdens de openbare 
lessen wordt het 
verhaal verteld aan 
de hand van 
circusdieren die 
uiteindelijk hun 
vrijheid vieren. 
 

 
Met het nieuwe team hebben we het in de komende periode 
over de kernwaarden van de Driesprong. We praten over de 
eerste kernwaarde “Betrokkenheid”. Waar zie en hoor je dat 
terug bij jezelf, leerlingen, ouders. Op deze manier zijn we 
steeds met elkaar inhoudelijk aan het praten over ons 
onderwijs.  

 

 

 

Koffieochtend 

 
 
Morgen vindt de eerste koffieochtend op school plaats. Omdat het de eerste keer is, 
kunnen we met elkaar bespreken wat we precies willen tijdens deze bijeenkomsten. 
 
Het idee is om laagdrempelige bijeenkomsten te organiseren voor ouders. Waarbij ze 
onder het genot van een kopje koffie of thee van 8:30-9:00 uur informeel kunnen praten 
en informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Over de onderwerpen en de frequentie van 
deze ochtenden kunnen we het morgen hebben met elkaar.   
 

Cito eindtoets basisonderwijs 
De leerlingen van groep 8 hebben de citotoets gemaakt. We zijn in afwachting van de 
scores. Helaas is Luuk tijdens de derde toetsdag ziek geworden. Hij maakt de toets deze 
week op de laptop. Wij wensen Luuk veel succes! 
 

 

http://www.driesprong.eu/


Goede doel. Sparen voor Geuko 
 

 

Het eindbedrag van het benefietconcert is afgelopen zaterdag bekend gemaakt, totaal 

hebben we €10.092,32 aan de Stichting Adventure Geuko over kunnen maken. 

Onderdeel hiervan is het bedrag dat de leerlingen van onze school al bij elkaar hebben 

gespaard. Onze bijdrage was: 85,- 

Het sparen gaat dit hele schooljaar nog door. Elke maandag kunnen de leerlingen wat 

geld meenemen. 
 

Theaterdag 
 

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen bestaat tien jaar. Aan het begin van 

het schooljaar is dit jubileum samen met alle medewerkers gevierd. In de komende 

maanden is het feest voor alle leerlingen.   

Alle kinderen op de 24 scholen van SOOOG gaan ter gelegenheid van het tienjarig 

jubileum van de stichting een onvergetelijke dag meemaken. Op elke school wordt de 

komende periode een stuntdag, een theaterdag of een circusdag georganiseerd. 

Tijdens deze dag komen kinderen in beweging, leren zij hun energie te bundelen, ze 

overwinnen podiumangst en worden zelfverzekerder. Onder begeleiding van ervaren 

instructeurs met assistentie van de eigen leerkrachten wordt gewerkt aan stunts, 

circusacts en theateroptredens. Spelenderwijs komt zo een voorstelling tot stand die 

wordt gepresenteerd aan de ouders.”  

De jubileumfeestdag van onze school is op dinsdag 20 juni. Wij hebben gekozen voor 

een theaterdag.  

 

Dorpsschooltuin 
 

 

Nieuws van de Dorpsschooltuin.  
  
Dinsdag 18 april j.l. zijn de leerlingen en de vrijwilligers enthousiast van start gegaan 
voor alweer het vierde tuinjaar.   
Naast ons hoofddoel ,de wekelijkse lessen/tuinwerkzaamheden, zijn er dit jaar weer 
een groot aantal nevenactiviteiten, waarover wij u graag informeren.  
- In mei wordt gestart met de bouw van het insektenhotel. Zie oproep voor materiaal 
onderaan dit bericht. 
- Ook zijn wij gestart met de bouw van de groente/fruitkar. Na de geweldige 
presentatie van Vera Bergman en Arjan Kuiper, dingen we nu met de bouw hiervan 
mee aan de wedstrijd van Kern met Pit.  
- Op vrijdag  9 juni organiseren wij een workshop dag op school. Leerlingen bezoeken 
afwisselend een les met een imker, een boomchirurg en een voorlichter van de 



ANOG (Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen. Bloeiende akkerranden). 
Daarnaast wordt er een kruidenwandeling door het bos achter de school verzorgd.  
- Op dinsdag  13 juni komen de leerlingen van groep 1 en 2 voor het eerst kennis 
maken met de tuin. Wij zullen ze, hopelijk samen met veel ouders, een uitgebreide 
rondleiding geven    
- Van 16 t/m 25 juni is onze tuin elke dag(behalve woensdag 21 juni) open tijdens de 
manifestatie Westerwolde Rijgt. Op zondag 18 juni treedt er een band op met lichte 
popmuziek en op zaterdag 24 juni komt K2(KTwije, Bart en Evert Kruizinga) en de 
Rijdende Popschool optreden. Beide dagen begint dit muziekspektakel om 13.30 uur. 
Wij hopen dat veel ouders met hun kinderen komen kijken.  
- Naast Westerwolde Rijgt houden wij ook open tuin voor de Vereniging Semper 
Florens, afd.  Groei en Bloei, Winschoten op 17/ 18 juni en 22 / 23 juli. Alle ouders en 
kinderen zijn dan natuurlijk ook van harte welkom.  
- En na dit alles sluiten we op dinsdag 10 oktober het tuinseizoen af. Op naar ons 
eerste lustrum in 2018.  
  
Oproep maeriaal bouw insectenhotel: 
 
Binnenkort wordt er in de dorpsschooltuin begonnen met het bouwen van een 
insectenhotel. 
Het beloofd een prachtig hotel  te worden  waar naast insecten, ook egels kunnen 
“logeren”. 
De kinderen van de driesprong worden ook hier actief bij betrokken. 
Nu zijn wij nog op zoek naar materialen die wij daarvoor kunnen gebruiken. 
Het gaat om: 
·         Schroeven ( ook graag lange om palen aan elkaar te schroeven =/- 8 cm) en alle 
soorten spijkers 
·         Stenen met gaten er in 
·         Kippengaas of vierkant gaas ( volière gaas) met gaten van ongeveer 12 mm 
·         Krammen om het gaas mee vast te zetten 
·         Landbouwplastic 
·         Stenen bloempotten 
·         Bamboe, riet, hooi en stro 
  
  
Bij voorbaat onze hartelijke dank, 
Namens Mathijs Haas en Mart Rouppé 
en 
de vrijwillige medewerkers van de dorpsschooltuin 
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