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Bericht vanuit de directie  
Wat zijn alle kinderen van de Driesprong toch toppers! 
Ik hoor van de meester en juffen dat jullie zo hard 
werken aan de weektaak. Jullie zijn steeds allemaal 
aanwezig bij de onlinemomenten en overstelpen juf en 
meester met vragen. Het is fijn om elkaar te kunnen 
zien en zo kunnen de meester en juffen ook zien aan je 
of je het snapt of nog net niet. Ook merken we dat 
jullie voorzichtig zijn met de laptops en andere spullen 
die je leent van ons.   
Dit alles wordt heel goed en intensief ondersteund 
door de ouders en stamgroepleiders. Voor ieder van 
ons geldt dat we timemanagement voor gevorderden 
doen om aan alle verwachtingen te voldoen. En dan 
doet iedereen erg goed. Van de stamgroepleiders maak 
ik dat van dichtbij mee. Ik ben erg trots hoe het in alle 
stamgroepen georganiseerd is en hoe we schoolbreed 
een mooie lijn gevonden hebben om iedere leerling, 
ieder gezin op weg te helpen. Zorgen voor het 
thuiswerk, schoolwerk, onlinelessen, leerlingenopvang 
op locatie. Het vraagt veel. Soms te veel. Mocht je 
merken dat je het als ouder niet meer naar 
tevredenheid kan volbrengen, neem dan contact op 
met de leerkracht of met mij. Samen komen we verder. 
Je kunt bellen, maar ook een persoonlijk bericht in 
Social Schools versturen. Bij medewerkers kun je dan 
de juiste persoon of personen kiezen. Niemand anders 
dan zij zien je bericht.  
We hebben deze week gehoord dat de scholen vanaf 
11 mei weer mogen starten en 50% van de capaciteit. 
Daar zijn we erg blij. Verderop de nieuwsbrief leest u 
hoe dit er op de Driesprong uit gaat zien.  
  
Meivakantie  
Deze vakantie duurt van 27 april t/m 8 mei en is een 
vakantie waar we op een andere manier naar uitkijken 
dan anders. Om er toch voor te zorgen dat er tijd is 
voor ontspanning, is er voor deze weken geen 

 

 
 
 

 
Wie komt er naar school?  

• We hopen iedereen weer te mogen 
verwelkomen. Maar de landelijke richtlijnen 
gelden ook hier:  
• Ben je verkouden en/of heb je 
koorts? Dan blijf je thuis. Ook als ouder kom 
je dan geen kind brengen.  
• Is er in je gezin iemand ziek en 
heeft hij/zij koorts? Dan blijf je thuis.  
• Valt je kind binnen de risicogroep, 
dan blijft het thuis.  
 

Hoe gaan we naar school?  
• Het gebouw en het plein is gesloten 
voor ouders  
• Groep ½ wacht bij het hek aan de 
voorkant, groep 3 t/m 7 bij het hek aan de 
andere kant.  
• Kinderen en ouders komen niet 
eerder dan 8:10 uur naar school en houden 
afstand van elkaar  
• Om 8:10 uur gaat het hek van het 
plein open. Kinderen gaan via de normale 
ingang de school binnen  
  

Hoe zorgen we voor voldoende afstand en 
hygiëne?  

• Kinderen wassen hun handen in elk 
geval bij binnenkomst, na het toiletbezoek, 
voor en na het eten en na het buiten 
spelen.   
• We niezen en hoesten in onze 
ellenboog.  
• Leerkrachten houden zoveel 
mogelijk 1,5 meter afstand tot de 
leerlingen  



 

verplichte weektaak voor de leerlingen, zoals jullie van 
ons gewend zijn de afgelopen weken.   
Wel staat er een pakket(je) vrijwillig werk klaar. Dit 
werk mag wel, maar hoeft niet. We hebben hiertoe 
besloten om te voldoen aan de vraag van sommige 
ouders die in deze bijzondere periode meer behoefte 
hebben aan een dag structuur en bezigheden voor hun 
kind(eren). Daar werken we graag aan mee. We laten 
de verantwoordelijkheid voor deze vrijwillige weektaak 
bij de ouders.   
Ook de stamgroepleiders hebben de komende twee 
weken tijd nodig om te ontspannen. Ze hebben zich 
meer dan gebruikelijk moeten inspannen de afgelopen 
periode om zich deze manier van lesgeven eigen te 
maken. Dat betekent dat ze niet beschikbaar zijn om 
vragen te beantwoorden of verder te helpen. Net als 
tijdens een reguliere vakantie eigenlijk.   
We hopen op uw begrip. Is er iets dringends, kunt u 
ons een persoonlijk bericht sturen via Social Schools.    
  

• Weer naar school!  
We gaan weer naar school. Binnen stichting Op Kop 
is afgesproken dat we gaan werken met een 2x2 
dagen rooster. Dit in afstemming met de andere 
besturen uit de omgeving. Dat betekent dat alle 
kinderen twee dagen per week les hebben op 
school.  
De MR heeft meegekeken en meegedacht in de nu 
toe te passen werkwijze. We realiseren ons dat ook 
deze manier van werken weer de nodige logistieke 
en organisatorische gevolgen heeft, maar we doen 
ons zo best het onderwijs kwalitatief zo sterk 
mogelijk aan te bieden de komende weken.  
Ook gaan we hele dagen naar school. Dat betekent 
dat er op de dagen dat de kinderen naar school 
komen een tussendoortje en een lunchpakketje 
meegenomen moet worden. De dinsdagmiddag en 
vrijdagmiddag is er voor de lagere groepen in deze 
periode dus gewoon les.   
 

Maandag en donderdag   

Anne  van  Beek  

Maarten  van  Beek  

Thomas  van  Beek  

Ryan    Bisschop  

Joost  van  Bladeren  

Jord    Bloemendal  

Ronja    Bloemendal  

Tamara    Brinkman  

Duco    Buitelaar  

Eline    Elshof  

Rosalie    Elshof  

Elise  ter  Heide  

Floor  ter  Heide  

Mees    Plat  

• Leerkrachten houden 1,5 meter 
afstand tot collega’s.  
• Kinderen onderling hoeven geen 
1,5 meter afstand te houden tot elkaar.  
• Materialen voor extra schoonmaak 
worden in de komende weken nader 
uitgewerkt volgens het vastgestelde 
protocol.  
 

Hoe ziet dat er praktisch uit?  
• We spreken looproutes af om de 
afstand te waarborgen. Deze routes gelden 
voor leerkrachten en leerlingen  
• De lokalen zijn zo ingericht dat de 
leerlingen en leerkracht zoveel mogelijk 1,5 
meter afstand houden.   
• Ochtendpauze (15 minuten): groep 
1/2 om 10:00 uur; groep 3 /4/5 om 10:15 
uur; groep 6/7 om 10:30 uur  
• Middagpauze (15 minuten): groep 
1/2 12:00 uur; groep 3/4/5 om 12:15 uur en 
groep 6/7 om 12:30 uur   
• Externen hervatten hun 
werkzaamheden niet op de scholen.  Met 
uitzondering van orthopedagoog/ambulant 
begeleider.  

 
 
Tot slot  

• Alle materialen komen op 11 en 12 mei 
weer mee terug naar school.  
• Het onderwijs op afstand in de huidige 
vorm eindigt aan het begin van de meivakantie  
• We richten ons vanaf 11 mei primair op het 
onderwijs in de klas.   
• Op de niet lesdagen zal er thuiswerk 
meegegeven worden  
• Sophiaklas en Opmaatklassen starten nog 
niet in verband met het beperken van reizen.  
• Voor kinderen die gebruik maken van 
noodopvang, worden uitzonderingen gemaakt. 
Deze ouders brengen we persoonlijk op de 
hoogte.  
• Heeft uw kind recht op noodopvang omdat 
u een cruciaal beroep uitoefent en levert dit 
schema problemen op. Heeft u andere vragen 
of problemen met betrekking tot het naar 
school gaan, neem dan contact op met Elly 
Fokker (via social schools of mail 
elly.fokker@stichtingopkop.nl  
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Ben    Roskam  

  
Dinsdag en vrijdag  

Jasmine    Bijker  

Djanecy    Caprino  

Quinten    Caprino  

Zoe    Helling  

Sophie    Houwing  

Ella    Jipping  

Mylan  de  Jonge  

Kaelyn  vd  Kamp  

Carice    Lindenburg  

Niels    Lindenburg  

Yarwin  van der  Meulen  

Sem    Mintjes  

Claudia    Piest  

Mees    Plat  

Thymo  van  Veen  

Ian    Wekema  

Lenny    Wekema  

Fleur    Wildeboer  

 
  
De woensdag is een lesvrije dag voor iedereen 
waar leerlingen met het thuiswerkpakket aan de 
slag kunnen en die de leerkrachten benutten om 
het onderwijs en de thuiswerkpakketten voor te 
bereiden.   

 

Vakantierooster 2020-2021  
Het vakantierooster voor 2020-2021 is vastgesteld en 
ziet er als volgt uit. Er zullen nog enkele studiedagen 
ingepland worden, waarop de leerlingen vrij zijn. Dit 
proberen we zoveel mogelijk te beperken, om verlies 
van onderwijstijd tegen te gaan.   
Het team vergadert in het algemeen op 
woensdagmiddag met het team als geheel om zo 
slagvaardig de schoolontwikkeling te blijven 
stimuleren.  
 

Herfstvakantie 12 t/m 16 okt  
Kerstvakantie 21 dec t/m 1 jan  
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 feb  
Paasvakantie 2 t/m 5 april  
Meivakantie 26 april t/m 7 mei  
Hemelvaart 13 en 14 mei  
Pinksteren 24 mei  
Zomervakantie 13 juli t/m 22 augustus  
  
Groepsindeling 2020-2021   
We hebben de groepsindeling en leerkrachtenbezetting 
voor komend schooljaar besproken met de 
medezeggenschapsraad. Volgend jaar zal het er als 
volgt uitzien:  
Stamgroep 1/2: Juf Astrid maandag, dinsdag  

 
 
Activiteiten   
Afgelopen week is er een overleg geweest tussen de 
voorzitters OR en MR en Maurice en Elly. We 
hebben daar gesproken over schooreis, schoolkamp 
en de musical.  
We hebben afgesproken dat de feestelijke 
ouderavond dit jaar niet doorgaat en ook niet 
ingehaald zal worden. Dat betekent dat er volgend 
jaar pas weer een feestelijke ouderavond is.   
Schoolreis en schoolkamp kunnen nu niet doorgaan, 
maar we doen er alles aan om dit in 
september/oktober alsnog in te plannen. We 
kunnen alleen niet voorspellen of de 
accommodaties dan wel weer beschikbaar zijn. We 
houden jullie hiervan op de hoogte. We gaan dan in 
mei/juni 2021 zoals gebruikelijk weer op schoolreis 
en schoolkamp. Als je het goed bekijkt gaan we in 
2020-2021 dan twee keer.   
De betalingen voor schoolreis en schoolkamp willen 
we voor de zomervakantie afronden, zodat we met 
een gerust hart na de zomervakantie op schoolreis 
en schoolkamp kunnen gaan. Mocht alles niet door 
kunnen gaan, ontvangen alle ouders het geld 
natuurlijk terug.   
In de zomervakantie wordt er in het gebouw flink 
gewerkt aan een nieuwe inrichting en uitstraling 
van de school. Dat vraagt om een feestje. We gaan 
dan ook met de ouderraad in overleg om in de 
eerste weken van het nieuwe jaar een feestelijke 
heropening van de school te vieren. Uiteraard met 
in achtneming van eventuele maatregelen.  
  
Speeltoestel  
Het schoolplein is bijna af. Het wachten is op het te 
plaatsen toestel en de bijbehorende ondergrond. 
Deze staat gepland voor week 20 of 21. Dat 
betekent dat na de meivakantie het plein 
afgemaakt wordt en dat alle kinderen daar weer 
kunnen spelen.  
  
  
Methode sociaal emotionele ontwikkeling  
Het afgelopen schooljaar hebben we als team 
gewerkt aan het herijken van een aantal zaken in 
ons onderwijsaanbod. We hebben ons breed voor 
laten lichten en ervaringen bij anderen opgehaald. 
Na veel overleg is besloten om met de 
Kanjertraining te gaan werken op de Driesprong.  
De Kanjertraining is een goede methode voor 
sociaal emotionele ontwikkeling die veel gebruikt 
wordt in Nederland. We vinden dat de opbouw en 
inhoud van de Kanjertraining het beste aansluit bij 
wat we de kinderen van de Driesprong mee willen 
geven op dit gebied. Na overleg met de 



 

Juf Niesje woensdag, donderdag, 
vrijdag  

Stamgroep 3/4/5: Juf Janet maandag, dinsdag,                   
woensdag, donderdag  

Juf Astrid vrijdag  
Stamgroep 6/7/8: Meester Maurice maandag t/m 
vrijdag  
 
Op maandagmiddag zijn de gymlessen  
Juf Astrid is locatiecoördinator  
Juf Constance is Intern Begeleider en coördineert 
daarmee de zorg  
Juf Elly is clusterdirecteur van de Driesprong en de 
Samensprong en is twee dagen per week aanwezig.  
 
Waar staan we voor?  
Om duidelijk te maken over hoe we het 
Jenaplanonderwijs op de Driesprong eruitziet en waar 
we continu werken aan het verbeteren ervan, hebben 
we een mind map gemaakt.  
Obs de Driesprong: Jenaplanonderwijs vanuit een 
stevige basis  
  
 

 
 

  
 

 
 
 

 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

Medezeggenschapsraad, kunnen we jullie nu ook op 
de hoogte brengen.   
De Kanjertraining vraagt scholing van alle 
leerkrachten. Deze zal zo snel mogelijk 
plaatsvinden. Daarnaast zullen we de materialen 
aanschaffen en een ouderavond organiseren in het 
najaar van 2020. Zo weten jullie als ouders ook hoe 
we de Kanjertraining toepassen. De Kanjertraining 
heeft ook veel tips voor thuis.  
Vragen? Stel ze gerust.  
  
  
 

 
Peuterspeelzaal ‘ Hummeltje 
 

Beste ouders,  

Wat ben ik blij om jullie te kunnen vertellen dat we 
vanaf dinsdag 12 mei weer kunnen starten met de 
peuteropvang! Hoe we zullen starten en welke 
regels en afspraken hiervoor gemaakt worden met 
de school dat horen jullie later in de meivakantie 
van mij. Feit is dat we elkaar na de meivakantie 
weer zullen treffen op ’t Hummeltje. Ik wens jullie 
een hele fijne en vooral gezonde vakantie toe! 

Els 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 


