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Vorige week is de uitnodiging voor de informatieavond
uitgedeeld. Daarbij was een folder over de
Kanjertraining. Het team gaat in twee tweetallen de
komende periode de scholing volgen. Het is erg fijn als
we samen met jullie als ouders alle kinderen kunnen
steunen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. We
hopen dan ook dat we van ieder gezin een ouder
mogen verwelkomen op 29 september. Laat deze week
weten aan de stamgroepleider of je komt. Dan kunnen
we de ruimtes goed indelen. Wij vragen ouders bij
verkoudheidsklachten om thuis te blijven.
Coronamaatregelen
Op school doen we ons uiterste best om zo gezond
mogelijk te blijven. We wassen vaak onze handen.
Leerkrachten houden 1,5 meter afstand van elkaar en
waar het kan van de kinderen. Er is een extra aandacht
voor de schoonmaak op twee momenten per dag. We
kunnen het echter niet alleen.
We vragen alle ouders ook mee te helpen om zo
gezond mogelijk te blijven en te handelen volgens de
richtlijnen. We willen u er dan ook nogmaals op wijzen
om op het schoolplein ook rekening te houden met 1,5
meter afstand tot elkaar.
Ziekmelden en andere vragen
We vinden het erg prettig om regelmatig te
communiceren met ouders. We vinden ook fijn om
goed op de hoogte te zijn. Zo kunnen we er samen voor
zorgen dat het goed gaat met uw kind. We willen wel
proberen om de communicatie te stroomlijnen, zodat
we geen berichten missen.
Heeft u een vraag of wil je de stamgroepleider iets
laten weten, gebruik dan de persoonlijke
berichtenfunctie in Social Schools. Het is niet de
bedoeling om whatsapp hiervoor te gebruiken. Zo
houden zij ook werk en privé gescheiden.

Is uw kind ziek, wilt u dan bellen naar school rond
8:00 uur. Voor schooltijd is er niet altijd tijd om alle
berichten door te nemen.
Humanistisch vormingsonderwijs (HVO)
Juf Anke heeft een andere baan in de buurt van
Leeuwarden. Dit schooljaar zal juf Joke de lessen
HVO verzorgen in de midden- en bovenbouw.

Mijn naam is Joke van Mierlo en dit schooljaar zal ik
Humanistisch Vormingsonderwijs geven aan de
groepen 3 t/m 8 op De Driesprong.
Ik woon in Kampen en ben nu 17 jaar met veel
plezier werkzaam als HVO-docent . Het is een
uitdaging om kinderen te stimuleren na te denken
over uiteenlopende onderwerpen en hen te laten
luisteren naar wat anderen te vertellen hebben,
zodat ze daarna tot een eigen mening kunnen
komen.
In de verschillende leeftijdsgroepen komen diverse
onderwerpen aan bod, zoals vriendschap, vrijheid,
eerlijkheid, kinderrechten en anders zijn. Daarnaast
is er ruimte om te praten en te werken over zaken
die de kinderen zelf aangeven, die zij belangrijk
vinden.
Aan het eind van het schooljaar krijgen de
leerlingen, die de lessen HVO gevolgd hebben, hun
map met werkbladen mee naar huis, samen met
een overzicht en een kort verslag van de
onderwerpen die dat jaar aan de orde zijn
gekomen.
Ik hoop een leuk jaar tegemoet te gaan op De
Driesprong.

Waar werken we aan dit schooljaar?
• Dit schooljaar implementeren we de
Kanjertraining in de school. Dit is een
mooie stap om onze kinderen nog meer
sociale vaardigheden aan te leren en te
laten oefenen. Dit geeft ons ook de
mogelijkheid om de ontwikkeling van
leerlingen nog beter in beeld te krijgen en
ze te helpen waar nodig.
• Van rapport naar portfolio. Het werken
met het Kindplan biedt ons de kans om een
andere manier van rapporteren aan ouders
vorm te geven. Hoe het eruit gaat zien
weten we nog niet precies.
• De scholing die we vorig jaar gestart
zijn om ons Jenaplanonderwijs verder te
versterken, krijgt zijn vervolg.
• Dit schooljaar oriënterend we ons op
een nieuwe methode voor rekenen en een
nieuwe vorm van levensbeschouwing. Nu
bieden we HVO. We willen onderzoeken of
Hallo Wereld passend is voor onze school.
Dit biedt afwisselend lessen HVO en
GVO voor alle kinderen. Dit heeft geen
overtuigend karakter, maar is gericht op
kennismaken, mening vorming en met
respect kijken naar de ander.

Peuteropvang ‘t Hummeltje
Nieuws van ‘t Hummeltje
De peutergroep van juf Bianca is erg gezellig. Er zijn
al zoveel kinderen dat er vanaf deze week twee
leidsters werken op de dinsdag- en
donderdagmorgen. Dat betekent ook dat er nog
ruimte is voor meer peuters om te komen spelen en
leren. Ken je een peuter die graag naar school wil?
Geef het door.
De komende weken werken we met het thema:
Mensen.
Wilt u meer weten over KaKa, kijk dan op
www.kaka.nl
Aanmelden nieuwe peuters:
www.kaka.nl/inschrijvingen
Mailadres voor ouders: info@kaka.nl

