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Kalender 
 
December 
4 afsluiting Aardse extremen 
5 Sinterklaasfeest 
6 studiedag- alle leerlingen vrij 
12 leerlingenraad 
19 kerstfeest en afscheid juf Cissy 
21 oud papier 
Kerstvakantie van 20 december t/m 5 januari 
 
Herhaald verzoek! 
Nog niet alle ouders hebben de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Mocht u het vergeten zijn, vragen we u dit 
alsnog zo snel mogelijk te doen. Heeft u vragen over de bijdrage, neem dan contact met de ouderraad of 
loop even binnen bij Elly of de leerkracht. 
Deze ouderbijdrage is onmisbaar voor de ouderraad en school. Dit geld zorgt ervoor dat we de leerlingen 
een onvergetelijke schooltijd kunnen geven. Denk hierbij aan: 
 

• Sinterklaas:  

• Kerst 

• Nieuwjaar 

• Pasen 

• Schoolvoetbal 

• Avondvierdaagse 

• Etc.  
Deze activiteiten kosten geld, daarom vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van u. Voor het schooljaar 
2019-2020 is dit vastgesteld op €30,- per leerling.  
Deze ouderbijdrage is niet voldoende om alle activiteiten te bekostigen. De opbrengst van het oud papier 
kan ook deels ingezet worden. Wel moeten we benadrukken dat zonder de ouderbijdrage, we veel leuke 
dingen niet kunnen organiseren voor de leerlingen. 
Op de zakelijke ouderavond, georganiseerd door de MR, wordt er door de ouderraad een overzicht gegeven 
van de inkomsten en uitgaven van het betreffende schooljaar.  
We vragen u de vrijwillige ouderbijdrage over te maken op NL04 RABO 0361 2303 11  
ten name van oudervereniging obs de Driesprong onder vermelding van ouderbijdrage 2019-2020 + naam 
kind(eren) 
Het mailadres van de ouderraad is: or@obsdriesprong.nl 
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Aardse extremen 
Thema 2 is bijna afgerond. Aardse extremen heeft de kinderen veel geleerd over het weer, vulkanen en nog 
veel meer. Op woensdag 27 november zal meteoroloog Jacob Kuiper enkele gastlessen verzorgen waar de 
kinderen antwoord krijgen op veel vragen.  
Het thema sluiten we af met een markt op woensdag 4 december. Hier presenteren de kinderen naar 
aanleiding van het thema. U bent van harte uitgenodigd om de markt te bezoeken. Ook andere 
belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.  
De markt is 11:15 tot 11:45 uur geopend.  
 
Sinterklaas komt op de Driesprong 
Ook dit jaar heeft Sint weer laten weten naar de Driesprong te komen.  
Hij komt om 8:15 uur op school en we maken er een gezellig feest van.  
Zou hij ook cadeaus mee brengen voor alle kinderen? 
De surprisetentoonstelling in de bovenbouw is tijdens de Aardse extremen-
markt te bezoeken. 
 
 
Juf Janet komt terug 
Vanaf 11 december is juf Janet weer op school. Haar verlof loopt dan af. We nemen dan weer afscheid van 
juf Marga die met veel inzet de donderdag en vrijdag voor haar rekening heeft genomen. De verdeling van 
inzet van leerkrachten wordt hiermee aangepast volgens onderstaand schema.  
 

dagen/groepen 1/2 3/4/5 6/7/8 ambulant 

maandagmorgen  Juf Astrid 
Juf Anika 

 

Juf Janet Meester Maurice  

maandagmiddag Juf Astrid 
Juf Anika 

 

x Meester Maurice Juf janet 

dinsdagmorgen Juf Astrid Juf Janet 
Juf Patricia 

Meester Maurice  

dinsdagmiddag x 
 

Juf Janet Meester Maurice Juf Astrid 

woensdagmorgen Juf Niesje 
Juf Anika 

 

Juf Janet Meester Maurice  

woensdagmiddag x x x  

donderdagmorgen Juf Niesje 
 
 

Juf Janet 
Juf Patricia 

Meester Maurice Juf Elly 

donderdagmiddag Juf Niesje Juf Janet Meester Maurice Juf Elly 

vrijdagmorgen Juf Niesje 
Juf Anika 

Juf Astrid Meester Maurice  

vrijdagmiddag x 
 

Juf Astrid 
 

Meester Maurice 
Juf Anika 

 

 
Daarnaast zijn juf Constance (intern begeleider) en juf Elly afwisselend op de maandag en woensdag 
aanwezig.  
 
 
 



 

Afscheid juf Cissy 
Op donderdag 19 december nemen we afscheid van juf Cissy. Hoe? Dat is nog een beetje een verrassing. 
Hiervoor later meer. We vinden het heel jammer dat juf Cissy weggaat en denken na over een mooi 
afscheid.  
De leerlingenraad heeft donderdag 28 november een interview gehouden met juf Cissy. Dit laten we jullie 
allemaal snel lezen. 
 
 

 
 
 
 
Trots op Obs de Driesprong 
Op 4 november heeft Marjon Clarijs de ouders meegenomen in wat Jenaplanonderwijs is. 
Daarbij hebben we ook het filmpje gebruikt dat op de website van de school www.obsdriesprong.nl kunt 
bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=o-aL7zpNjwQ&feature=youtu.be 

Als afsluiting van de avond hebben de aanwezige ouders beschreven wat er goed  is aan het 
Jenaplanonderwijs op de Driesprong. 
Hieronder een aantal uitspraken die gedaan zijn: 

• Vroeg leren presenteren, spelenderwijs, zelfvertrouwen 

• Geen leerfabriek, maar op eigen tempo en met aandacht voor talenten 

• Vanuit een methodische basis verder ontwikkelen 

• Vaardigheden leren in plaats van kennis vergaren. 

• Leren samenwerken, elkaar helpen.  

• Leren van elkaar en met elkaar 

• Je mag zijn wie je bent 

• Samen je verwonderen over de wereld om je heen. 

• Stamgroepen zijn een afspiegeling van de samenleving 
 
Vrijdag 6 december gaat het team de volgende stap maken in het nog meer helder maken van de kwaliteiten 
die deze school bezit. Aan de slag met het leesbeleid, didactisch handelen, leerlijn presenteren en de 
herinrichting van de school die voor de zomervakantie gepland staat.  

 
Kleurwedstrijd 
Denkt u nog aan de kleurwedstrijd van stichting op Kop? 
De kleurplaten kunnen tot 10 december ingeleverd worden op school. Er zijn mooie prijzen 
te winnen. Kleurplaat kwijt? Laat het weten, dan ontvangt u een nieuwe. 
 
 

Socials schools in plaats van Parro 
Per 1 januari gaan we werken met de app van Social schools en wordt Parro afgestoten. De proef met Parro 
heeft ons veel gebracht en we denken met de app van Social schools hetzelfde en zelfs nog meer 
communicatiegemak te kunnen bereiken.  
We laten snel weten wat u kunt doen om de app in gebruik te nemen.  
 
Afscheid 
Twee weken geleden hebben we afscheid genomen van Belle en Mees.  
Ze zijn verhuisd en we wensen ze erg veel plezier op hun nieuwe school in 
Erika.  
 
 
 

http://www.obsdriesprong.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=o-aL7zpNjwQ&feature=youtu.be


 

 
10 tips om niets meer kwijt te raken op school 
Het is alweer een behoorlijk koud als je 's ochtends naar school fietst. De handschoenen en mutsen 
kunnen weer uit de kast. Maar deze spullen kunnen ook allemaal kwijtraken. Komt jouw kind ook 
regelmatig thuis zonder broodtrommel, met maar één gymschoen of zonder jas? Of moet je bijna 
dagelijks helpen zoeken naar mysterieus verdwenen fietssleutels of bibliotheekboeken? Wanhoop 
niet! Deze tien tips helpen je kind om niets meer te kwijt te raken op school. > Lees verder 
 
Een berkenboom als cadeau 
De school heeft een cadeau ontvangen van de KPZ (Katholieke Pabo Zwolle). Dit cadeau is om te vieren dat 
we 10 jaar samenwerken aan het samen leren en professionaliseren. Jaarlijks begeleiden we op de 
Driesprong van verschillende opleidingen, waaronder de KPZ. 
Het boompje heeft tijdelijk een plekje bij juf Astrid. Als het nieuwe plein af is, zullen we een mooie plaats 
zoeken voor de boom. 

 
 
Nieuws vanuit ‘t Hummeltje 
 

Op 15 november heeft Mexc een broertje gekregen: Noxx .  Van Harte Gefeliciteerd.  
   
Thema waar we nu mee bezig zijn is: Feest 
Een gezellige maar ook best een spannende tijd is begonnen. Sint 
en zijn Pieten zijn weer in ons land. Deze week beginnen we met 
het project Sinterklaas. We maken het feestelijk in de groep door 
alles in sinterklaassfeer te versieren. We introduceren de kleren van 
Sint en Piet en als we dat willen gaan we ons verkleden. We gaan 
zelf zogenaamde cadeautjes inpakken, we tellen pepernoten, 
zingen liedjes en we gaan Pieten gymmen met groep 1/2 
 
Op donderdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest samen met Sint en Piet.  
Leuk voor thuis, samen “net als of” cadeautjes maken van lege doosjes of eigen speelgoed inpakken en 
dan raden wat erin zal zitten? Eerst even voelen, schudden, is het hard of zacht, is het groot of klein, 
hoor je een geluidje? Wat zal erin zitten? 
 
En als dit feest nog maar net achter de rug is gaan we bezig met de kerst. 
We versieren de kerstboom en al snel hebben we de sfeer van Kerst.  
Leuk voor thuis, een eigen kerstboompje maken en samen versieren. 
Wat kunnen we er allemaal inhangen? 
 
Nieuwe leidster 

Hallo allemaal,  
Mijn naam is Els Heibrink en ik woon samen met mijn gezin in 
Steenwijk. Sinds 2018 ben ik werkzaam bij Stichting Peuterwerk als 
leidster peuteropvang op ´t Peuterstation in Steenwijk. Daarnaast 
werk ik 3 middagen als pedagogisch medewerker op BSO School B. 
 
Vanaf januari 2020 zal ik de nieuwe leidster worden op 
peuteropvang ´t Hummeltje. De afgelopen maanden ben ik al een 
aantal keren op ´t Hummeltje geweest om kennis te maken met de 
peuters, ouders en de vrijwilligsters. Dit voelde goed en ik heb er 
dan ook veel zin in om na de Kerstvakantie te starten! 

 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/10-tips-om-niets-meer-kwijt-te-raken-op-school/news/164/?afmc=obsdesamensprong&utm_campaign=obsdesamensprong&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate


 

 
Ingekomen post 
Beste sportvrienden, belangstellenden, leerlingen, 
 
Op initiatief van de BCThialf gaan we dit seizoen weer KWARTETSCHAATSEN! 
 
In de bijlage ontvangen jullie informatie, middels een Flyer.  
Aan jullie de uitdaging om jullie jeugdleden en vele anderen uit te nodigen om mee te doen.  
Iedereen die mee wil doen, MOET zich wel van te voren aanmelden via het bijgeleverde aanmeld 
formulier. Dit kan tot uiterlijk 27 november. 
De schaatstrainingsclubs zorgen voor trainers en daarna ook voor verdere info met name over tijdstip ( 
eerste of tweede trainingsblok ) 
Dit gaat in overleg met de kwartetschaatscommissie en zal afhangen van aantal aanmeldingen per 
club.  
De datums staan wel vast:  
Training 1: 7 december   a. 11.00 - 11.45 uur of  b. 11.45 -12.30 uur. 
Training 2: 14 december  a. 11.00 - 11.45 uur of  b. 11.45 -12.30 uur. 
Training 3: 18 januari   a. 12.15 - 13.00 uur of  b. 13.00 -13.45 uur. 
Training 4:  in week 4/5 2020 Datum/tijdstip afstemmen met jeugdschaatsen 
 
De mailadressen en tel.nrs. van de contactpersonen van de club in jouw regio staan op de 
Flyer/Poster vermeld. 
Voor vragen: RAADPLEEG de club in jouw eigen regio. 
We hopen uiteraard op veel deelname en een succesvolle editie van het KWARTETSCHAATSEN 2019-
2020 
 
Vriendelijke groet,  
Geke Nooij 
Bestuurslid STGiethoorn  
Tel.nr: 06 27 567 640 
Email: g.nooij@live.nl 
 
Voor verdere info: zie bijlages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


