
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

28-06-2017 

nummer 9 

school jaar  2016-2017  

Nieuwsbrief “De Driesprong”  

Vrijdag 14 juli is het zo ver. Dan staan 
alle kinderen van de Driesprong op het 
podium om een hele leuke voorstelling 
voor jullie te geven. 

Het thema is “sws de Driesprong heeft 
talent”. 

De leerlingen van groep 7-8 vervullen een 
hoofdrol en zijn de hele voorstelling te 
zien in de rode draad van het verhaal. De 
leerlingen van groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 
treden ook op in deze talentenshow. De 
muzieklessen die de afgelopen tijd 
gegeven zijn, zijn hiervoor gebruikt. 
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U ontvangt van de groepsleerkrachten 
informatie over het optreden. 

In deze nieuwsbrief ontvangt u de 
algemene informatie.   

 
 

 

 

  

Komende 
activiteiten 

 Dinsdag 4 juli knutselavond 

 6 juli rapport mee naar huis 

 Let op maandag 10 juli 
studiedag. Leerlingen zijn vrij. 

 13 juli oudergesprekken (groep 
6 en 7 plaatsingswijzer, overige 
leerlingen indien gewenst). 

 Let op 14 juli leerlingen om 
12:00 uur vrij. Avond 
eindvoorstelling. 

 19 juli Middag verrassingsuitje 
groep 8. 

 20 juli Laatste schooldag voor 
groep 1 en groep 8. 

 21 juli 12:00 uur vakantie! t/m 
3 september. 
 

Oud papier:  
23 september familie Zuur 
 

Thema LEVO        
“HUIS” 

 
Het huis wordt als 
metafoor benaderd. 
De deur roept 
vragen op over hoe 
open en welkom je 
bent.  
De stenen laten je 
nadenken over 
ieders plaats binnen 
een gemeenschap 
en over de kracht en 
meerwaarde van een 
groep.  
Het dak verwijst 
naar ervaringen van 
bescherming en 
veiligheid. 
 
We eindigen met het 
dichttrekken van de 
schooldeur in de 
laatste schoolweek. 
 
We nemen afscheid 
van de klas, doen de 
deur dicht en 
wensen elkaar een 
prettige vakantie. 

Knutselavond 

Dinsdagavond 4 juli gaan we in school werken aan het decor en 
decorstukken voor de eindvoorstelling. Deze week wordt er een 
lijst gemaakt met alle klussen. Hierop kunt u aangeven of u 
kunt helpen. De leerlingen van groep 7-8 zijn ook welkom om te 
helpen. Ook zij mogen zich inschrijven op de lijst zodat we een 
overzicht hebben wie wat kan doen. 19:00-21:00 uur 

 

 

 

 

Generale repetitie 
Vrijdag 14 juli worden de leerlingen om 9:00 uur in het 
dorpshuis in Veelerveen verwacht. Hier wordt de generale 
repetitie gehouden. De leerlingen nemen hun tussendoortje 
mee. Om 12:00 uur kunt u uw kind(eren) ophalen of gaan zij 
zelfstandig naar huis. 

Rapporten en Oudergesprekken 
6 juli krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. 
Donderdag 13 juli worden de plaatsingswijzers van de 
leerlingen groep 6 en 7 besproken. De overige gesprekken zijn 
facultatief. Hierover ontvangt u nog een mail. 
 

“Laatste schooldag” 20 juli 
Het oude meubilair van de kleuters is verkocht. De leerlingen 
uit de bovenbouw gaan de opbrengst gebruiken voor de laatste 
schooldag. Zij organiseren een leuke dag voor alle leerlingen. 
U kunt binnenkort meer informatie van hen verwachten over 
het programma van die dag. 
Het is traditie dat de OR tussen de middag voor eten en 
drinken zorgt. 
 
Donderdag 20 juli nemen wij dan om 14:45 uur afscheid van 
groep 8 en ook de kinderen van groep 1 hebben vakantie!  
 
Vrijdag 21 juli gaan de leerlingen van groep 2-3, 4-5, 6-7 
naar hun nieuwe klas en groep. Om 12:00 uur hebben we dan 

allemaal vakantie! Geniet ervan en tot 4 september. 


