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Belangrijke data en komende activiteiten 
 

Dinsdag 17 oktober, afsluiting schooltuinseizoen samen met de vrijwilligers. 

Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 

Maandag 30 oktober t/m 2 november, inloop ochtend in de klassen. 

Vrijdag 3 november, margedag. De leerlingen hebben vrij. De leerkrachten hebben een studiedag 

“Talentontwikkeling”. 

Donderdag 9 of vrijdag 10 november, Sint Maarten en d’Olle Witte Schoule. Info volgt nog. 

Vanaf 13 november ontvangen we drie keer per week schoolfruit en groente. Nadere info volg nog. 

Dinsdag 14 november, OR vergadering. Sinterklaas en Kerstviering. 

Woensdag 15 november en dinsdag 21 november volgen Birgit en Monique de BHV cursus.  

Vrijdag 17 november, start van de week van mediawijsheid. 

Donderdag 23 november, gastles over de hongerwinter groep 7-8. 

Dinsdag 28 november, MR vergadering. 

Woensdag 29 november, Pietenochtend met leuke activiteiten voor alle leerlingen. 

LEVO 
Het thema van deze periode is “helden” Aan de hand van voorbeeldverhalen ontdekken de kinderen 

wat een held is. Over welke eigenschappen beschikt hij? In de Bijbelverhalen wordt Gideon geroepen 

om een held te zijn. Kan hij dat wel? Is hij dapper genoeg? 

In de aankomende tijd zullen we ook met de resonansgroep overleggen op welke manier we het 

kerstfeest met elkaar gaan vieren. In de groep zitten Nancy Edens en Diana Kapshoff de moeder van 

Hannah en Rick. De moeder van Bas uit groep 2, Rolinka is hier ook bij aangesloten. 

Oud papier 
11 november familie Pieterse, Gaasbeek, Sweertman en Vennik. Zie ook het rooster op de website. 

www.driesprong.eu 

U ziet dan meteen dat we een nieuwe website hebben. Hij wordt in de komende dagen gevuld met 

alle activiteiten. 

Inloopochtend 
In de week na de herfstvakantie heeft u de mogelijkheid om tot 9:00 uur in de klas te blijven. U kunt 

dan ondervinden hoe er in de klas gewerkt wordt na de inloop. Er zal dan instructie gegeven worden. 

Tijdens de verwerking kunnen de kinderen u ook vast uitleggen wat en hoe ze werken.  

Bij de klassen hangen overzichten waarop u in kunt tekenen. Als u volgende week niet op school 

bent, kunt u het doorgeven aan uw kind of aan de leerkracht. 

http://www.driesprong.eu/
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Tijdens de kennismakingsgesprekken heeft de leerkracht gevraagd of u behoefte heeft aan een 

informatie moment. Deze wordt voor de belangstellende ouders ook na de herfstvakantie gepland. 

Studiedag 
Op vrijdag 3 november heeft het team samen met de teams van cluster 6 (De Vlonder in Wedde, De 

Hendrik Westerschool in Oude Pekela en de Noordkaap in Oostwold) een studiedag met betrekking 

tot talentontwikkeling. 

De stelling is dat iedereen talentvol is, mits talentvol benaderd. Hoe gaan we dan met leerlingen om? 

Sturen wij ze, laten we ze los of doen we allebei? 

Tijdens deze dag worden we geïnformeerd hoe je talentvol gedrag kunt herkennen en aan kunt 

sluiten om dit verder te ontwikkelen. Ook zullen we diverse activiteiten doen om hier praktisch mee 

aan de slag te gaan.  

Een mooie kans om het onderwijs op de Driesprong nog uitdagender en leerzamer te maken voor 

alle kinderen. 

Leerlingenraad 
In de afgelopen jaren zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 naar d’Olle Witte Schoule gegaan om daar 

met de bewoners liedjes te zingen en iets lekkers te krijgen. Sommige leerlingen vonden dit best 

spannend. Tegelijkertijd vinden wij deze traditie en het contact waardevol. De leerlingenraad kan 

advies geven hoe we dit kunnen organiseren. 

De leerlingen uit de midden en bovenbouw kiezen aankomende week wie er in de leerlingenraad 

zitten. Het gaat niet alleen maar om de eigen ideeën om de school beter en leuker te maken maar 

ook om vaardigheden als: kunnen luisteren, beslissingen nemen op basis van argumenten, een 

gesprek leiden en plannen en organiseren van vervolg acties.  

Groente en fruit 
Vanaf 13 november tot en met de maand april, ontvangt de school schoolfruit en groente voor alle 

leerlingen. Het is nog niet bekend op welke dagen dit geleverd wordt. Onze ervaring zal in de 

aankomende tijd leren of u hier met het meegeven van het tussendoortje rekening mee kunt 

houden. Het lijkt ons na het dorpsschooltuinseizoen een goede aanvulling om kennis te maken met 

verschillende soorten groente en fruit en deze te proeven en te eten. 

 


