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Traktaties
Wie jarig is, trakteert! Dat is een gezellige traditie waar we binnen
school echt even de tijd voor nemen. Toch willen we u, als ouders
erop attenderen dat er bij de traktaties nagedacht moet worden
over de veiligheid in verband met Corona. Traktaties kunnen er nog
steeds leuk uitzien, mits de etenswaren maar voorverpakt zijn. Dus
geen zelfgemaakte etenswaren dit schooljaar.
Ik deel een link met jullie waar je misschien een goed idee vindt. Op
internet zijn nog veel meer van dit soort ideeën te vinden. Denk
bijvoorbeeld aan Pinterest.
https://www.ladylemonade.nl/trakteren-op-school-coronatraktaties/
Coronamaatregelen op de Driesprong
Om te beginnen wil ik ouders en teamleden vooral complimenteren
over hoe iedereen zijn best doet rekening te houden met elkaar. Op
het plein houden ouders afstand tot elkaar en tot de leerkrachten.
We nemen buiten afscheid van alle kinderen. Dit verloopt erg goed.
We kunnen ons ook voorstellen dat het nu lastiger is om de
leerkracht nog even te spreken voor schooltijd. Mocht u merken dat
u de leerkracht niet of te kort hebt kunnen spreken, bel dan na
schooltijd gerust nog even.
Er op uit met kinderen blijft ook in deze tijd spannend in deze tijd.
Zelfs als we het met elkaar goed voorbereiden, gaat het niet altijd
helemaal zoals we van tevoren voor ogen hadden. Denk
bijvoorbeeld aan het dragen van een mondkapje tijdens het vervoer
van leerlingen. We vinden het fijn als u ons ook helpt om overal op
te letten en aan te denken. Samen lukt het beter.
Tijdens de persconferentie van dinsdag 13 oktober is opnieuw erg
duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat we met elkaar zorgen
voor afstand en hygiëne. We blijven hier op school ook
onverminderd op letten. We proberen de toegang van externen te
beperken waar nodig. Voor nu blijven we wel werken met studenten
en vaste vakleerkrachten. Iedereen die hiertoe behoort, blijft direct
thuis wanneer hij of zij gezondheidsklachten heeft en laat zich
testen. Vooralsnog zijn er geen verdere aanscherpingen bekend
gemaakt voor het basisonderwijs.

Werkzaamheden tijdens en na de herfstvakantie
Tijdens en de eerste dagen na de herfstvakantie zijn er
werkzaamheden uitgevoerd in de school. Het was oorspronkelijk de
bedoeling dat deze werkzaamheden na de herfstvakantie klaar
zouden zijn. Dit is helaas niet gelukt. De medewerkers van Wout de
Vries en Martin Hartkamp zijn gewend te werken volgens de
coronarichtlijnen en hebben zich hier goed gehouden.
Vrijwillige ouderbijdrage

Elk schooljaar organiseert de Ouderraad allerlei leuke
activiteiten voor de kinderen van de Driesprong. Denk hierbij
aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, een activiteit rond
Pasen, de Koningsspelen en andere leuke momenten in het
schooljaar. Als ouderraad nemen wij het voortouw in het
bedenken en voorbereiden van de verschillende activiteiten.
Dit alles doen we uiteraard in nauw overleg met de
leerkrachten. Maar dit alles kunnen wij niet doen zonder uw
financiële steun. De activiteiten kosten een aanzienlijk bedrag
en daarom vragen wij van u een vrijwillige bijdrage. Deze
ouderbijdrage hebben wij voor dit schooljaar 2020-2021 is
tijdens de zakelijke ouderavond op 29 september vastgesteld
op €30,-. U betaalt de helft van de ouderbijdrage per kind voor
kinderen die na de kerstvakantie op school komen. Voor
kinderen die in mei of later op school komen, vragen wij geen
ouderbijdrage. U kunt de betalingen overmaken op NL04 RABO
0361 2303 11 ten name van oudervereniging obs de
Driesprong onder vermelding van ouderbijdrage + naam
kind(eren).Of gebruik deze
link:https://tikkie.me/pay/5hohbtro972ln41m8593
Zet je licht aan

‘

Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in! De ANWB zet zich
al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft
wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers
zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af
bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan
moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich met de
fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed
zichtbaar op de fiets naar school gaan. De ANWB
fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw
kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting. De
gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat
makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het
hek van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na
het zien van de tag “zet je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet.
Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter
aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom
ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op
www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

Tulpenactie
We hebben gemerkt dat heel veel kinderen, op verschillende
manieren kans gezien hebben om tulpenbollen te verkopen. Ook al
is het even nadenken hoe je dit zo veilig mogelijk kunt doen, is dit bij
iedereen goed gelukt.
Begin november ontvangen de kinderen de bollen en kunnen ze
deze gaan rondbrengen. Ook hier weer goed nadenken over de wijze
waarop. De meeste betalingen zullen dan ook plaats moeten vinden.
Helpt u uw kind hierbij?
Open huis
Helaas kon het open huis niet doorgaan. Toch hebben we de
kinderen een leuke ochtend kunnen bezorgen en hebben ze een
goed gevulde Driesprong-tas mee naar huis gekregen.
De afsluiting van het thema vraagt een beetje creatief denkwerk van
de leerkrachten, maar volgt zo snel mogelijk.
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