
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-05-2017 

nummer 9 

school jaar  2016-2017  

Nieuwsbrief “De Driesprong”  

Dit schooljaar heeft Nicky Remie de 
opleiding tot sociale 
veiligheidscoordinator afgerond. Sociale 

veiligheid is bij ons een veelbesproken 

onderwerp. Wij hebben van ouders 
gehoord dat hiervan niet altijd duidelijk 
is wat wij daar precies aan doen.  

In principe is de basisschool een 
oefenplaats, een mini samenleving, 
waarin de leerlingen met elkaar leven. 
Hier horen democratische beslissingen bij 
en verantwoordelijkheid nemen. We zijn 
allemaal met elkaar verbonden. Een goed 
en veilig klimaat is hierbij een 
voorwaarde. 
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Wij doen er alles aan om met de 
leerlingen, en met u als dat nodig is, te 
zorgen voor een fijne schooltijd. Ons 
uitgangspunt is dat we met begrip voor 
elkaar, rekening houden met elkaar. En we 
geloven in een oplossingsgerichte en 
grensaangevende aanpak. Fouten maken 
horen erbij in het leven. En van fouten kun 
je leren.  

Wij werken met een pauzeschema waarin 
rondom de school tijdens de pauzes altijd 
leerkrachten aanwezig zijn. De leerlingen 
kunnen altijd bij de leerkrachten terecht. 

Als u nog vragen heeft dan geven wij hier 
graag antwoord op. 

 
 

  

Komende 
activiteiten 

 Pinkstervakantie 5 t/m 7 juni 

 Vrijdag 9 juni Workshopochtend 
“Natuur” 

 Vanaf 12 juni cito E-toetsen 

 13 juni kleuters naar de 
schooltuin. Let op de kleuters 
worden daar ’s middags door de 
ouders weer opgehaald. 

 16 t/m 25 juni Westerwolde 
rijgt 

 20 juni theaterdag 

 22 juni schoolfoto 

 6 juli rapport mee naar huis 

 Let op 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:  
3 juni: fam. Van der Veen 
10 juni: fam. Ebbinge, Textor, 
Neufeglise, Teunissen 

Thema LEVO        
“over geluk, pech en 
een happy end” 

 
Wat is geluk 
eigenlijk? De 
geluksvogel 
overkomt het.  
 
Tijdens de 
christelijke levo 

lessen wordt dit 
onderwerp verkend 
aan de hand van het 
verhaal van Job. Een 
rijke man met 
veelbezittingen. Het 
is alsof het leven 
hem voortdurend 
toelacht. Job is een 
gelukkig mens. 
 
Tijdens de openbare 
lessen wordt ontdekt 
wat een ieder vrolijk 
maakt. Wat zijn de 
ingredienten voor 
hun geluk? 
 
Maar…het was te 
mooi om waar te 
zijn. Er bestaan niet 
alleen geluksvogels, 
er zijn ook 
pechvogels. 
 
Job krijgt tegenslag. 
Hoe gaan Job en zijn 
vrienden hiermee 
om? 
 
Gelukkig is er een 
happy end! 
 
 

Cito Eindtoets 

De gemiddelde toetsscore van de cito eindtoes is bekend. Onze 
score is 536. Deze ligt boven de landelijke norm van 535,5. We 
zijn trots op dit resultaat. Alle leerlingen zijn inmiddels al 
ingeschreven op de school waar zij graag naartoe gaan volgend 
schooljaar. 

 

 

 

 

Theaterdag 
 
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben gelezen, vindt op 
20 juni een theaterdag plaats in het verband met het 10-jarig 
bestaan van SOOOG. Om deze dag echt onvergetelijk te 
maken en zo soepel mogelijk te laten verlopen, kunnen het 
team en de OR wel een paar extra handen gebruiken. We zijn 
op zoek naar 3 of 4 ouders die ons deze dag willen helpen met 
het voorbereiden van de voorstelling en het naderhand weer 
opruimen. Mocht je kunnen helpen, laat iemand van het team 
of de OR even weten dat je erbij bent.  

9 juni workshops 
Aanstaande vrijdag mogen de leerlingen van groep 3-8 zich 
inschrijven voor twee “Natuur” workshops. We hebben weer 
een leuke en ruime keuze. Er komt een bloemen, bomen en 
bijen expert! Verder wordt er weer gekookt en geknutseld. Er 
is voor elke leerlingen wel iets interessants bij. 
 

Nieuwe kleutermeubels 
We hebben nieuw kleutermeubilair. Janietta en Mariska gaan 
de kleuterklas aanstaande vrijdag opnieuw inrichten. Het oude 
meubilair mag verkocht worden. Dit laten wij over aan 
“ondernemers” uit de bovenbouw. Zij mogen dan ook 
meedenken over het besteden van de opbrengst. U kunt 
binnenkort meer informatie van hen verwachten over de 

verkoop. 



Schoolfotograaf 
 

 

Op 22 juni komt de schoolfotograaf. De achtergrond die zij gebruikt is een 

zogenaamde beton look. De stylisten onder ons kunnen daar in de kledingkeuze 

rekening mee houden. 

Broertjes en zusjes mogen ook op de foto. Graag zo vroeg mogelijk komen! Dit 

betekent dat u vanaf 8.15 uur welkom bent met broertjes en zusjes die hier niet op 

school zitten. Daarna gaan we door met de individuele foto’s en de klassenfoto’s. 
 

Kleuters naar de schooltuin 
 

Op dinsdag 13 juni gaan de kleuters om 14:30 uur met juf Janietta naar de 

dorpsschooltuin. Houdt deze dag rekening met kleding en het zou leuk zijn als de 

kinderen een gieter meenemen. U mag uw kind dus deze dag op de dorpsschooltuin 

ophalen. Alle Riemersma en de andere vrijwilligers zouden het leuk vinden als u nog 

even blijft om te zien en ervaren wat er allemaal in de tuin gebeurt. U kunt onder 

andere zien hoe het staat met de bouw van het insectenhotel. 

Tijd: 14:30-15:15 uur 

 

Westerwolde rijgt 
 

Tien dagen tuinen en kunst. 16 t/m 25 juni. 

Tijdens Westerwolde rijgt is er muziek in de dorpsschooltuin. 

 

Zondag 18 juni vanaf 13.30 uur 

Coverband Meinders (lichte pop muziek) 

 

Zaterdag 24 juni vanaf 13.30 uur 

K2, Bart en Evert Kruizinga 

Groningstalige muziek (2e prijswinnaars bij het Grunneger Laidjesfestival!) 

 

Tevens treden op: 

Leerlingen Rijdende Popschool 

o.l.v. Robbert Meinders 

 

De flyer hangt in school. 
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