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Kalender  
 
Oktober 
28 start thema  Aardse extremen 
31 vergadering leerlingenraad 
 
November  
4   zakelijke ouderavond 
8   nationaal schoolontbijt 
16 oud papiercontainer 
 
Thematisch werken tijdens het stamgroepwerk 
De eerste periode van het nieuwe schooljaar hebben 
we feestelijk kunnen afsluiten. Dit feest kon alleen 
slagen, wanneer het restaurant goed bezocht werd. 
Wat ontzettend fijn is het om te zien dat jullie als 
ouders zo betrokken zijn bij alle leerlingen en de 
school. Een geslaagd Wereldrestaurant dat ook in de 
Steenwijker Courant aandacht heeft gekregen. 
Maandag 28 oktober is thema 2: Aardse extremen 
geopend. In dit thema zal er aandacht zijn voor de 
seizoenen, het weer en andere interessante 
verschijnselen van de aarde. In de midden- en 
bovenbouw wordt er gewerkt met Blink geïntegreerd 
als bron om de lessen naar interesse en op leerdoelen 
vorm te geven. Voor de onderbouw zal dit meer vanuit 
de leerlijnen voor groep 1/2 en de kleutermethode 
worden vormgegeven.  
 
Leerlijn presenteren op de Driesprong 
Werkend aan de versterking van ons onderwijs en het 
nog meer helder vormgeven van het 
Jenaplanonderwijs, stemmen we alle activiteiten rond 
presenteren opnieuw op elkaar af.  
Presenteren is een van de 7 Jenaplanessenties waar we 
buitengewoon veel waarde aan hechten. De 
vaardigheden die leerlingen ontwikkelen door te 
presenteren of te luisteren en kijken naar een 
presentatie, zijn zeer waardevol voor het leren in de 
basisschool, maar ook in het verdere leven. 

 

 
 

 

 

 
Krantenartikel van www.Steenwijkercourant.nl 
Wereldrestaurant opent in Obs de Driesprong te 
Eesveen 
Eesveen - Obs de Driesprong, de school voor 
Jenaplanonderwijs in Eesveen, opende afgelopen 
vrijdag haar eigen restaurant. 

 
Ouders en familieleden hebben een tafeltje 
gereserveerd in het Wereldrestaurant. De 
leerlingen hebben uitgebreid geoefend met koken 
en het bereiden van gerechten en vormden dan ook 
de koks en de bediening van dit restaurant. 
De afgelopen periode is er schoolbreed, binnen het 
stamgroepwerk, gewerkt aan het thema 
Wereldrestaurant. Jaarlijks besteedt de school 
ruimte voor zo’n zes schoolbrede thema’s van 
wereldoriëntatie waarbij gesprek, spel, werk en 
viering een plek krijgen. De vier pijlers van 
Jenaplanonderwijs. 
 

 
Wereldrestaurant op De Driesprong. (© eigen foto) 

http://www.steenwijkercourant.nl/


 

Jenaplanonderwijs 
Binnen een thema komen alle gebieden van 
wereldoriëntatie aan bod. Ook wordt het bij elk thema 
een excursie of workshop georganiseerd. Obs de 
Driesprong geeft op vernieuwende wijze vorm aan het 
Jenaplanonderwijs en is daarmee de enige school voor 
Jenaplanonderwijs in de omgeving van Steenwijk. 
De 7 Jenaplanessenties op een rij: 
Ondernemen 
Plannen 
Samenwerken 
Creëren 
Presenteren 
Reflecteren 
Verantwoorden 
Het team heeft de verschillende vormen van 
presenteren die gehanteerd worden verzameld en de 
komende periode wordt de MR en de leerlingenraad 
gevraagd mee te denken over verdere verbetering van 
deze leerlijn. Vervolgens wordt de leerlijn vastgesteld 
en opgenomen als beleidsdocument. 
 
Een berkenboom voor het nieuwe plein 
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 tijdelijke groeiplaats 
gekregen bij juf Astrid in de tuin. Wanneer het plein 
zover is en het seizoen juist is, zullen we de boom een 
mooie plaats geven met alle kinderen.  
 
Oud papier 
Op 16 november wordt er opnieuw een container 
geplaatst om het oud papier in de verzamelen. We zijn 
nog in de onderzoeksfase of deze wijze van inzamelen 
rendabel en naar tevredenheid is. We blijven iedereen 
goed op de hoogte houden en mocht u vragen hebben, 
kom gerust even langs. 
 
Zicht Op Steenwijk 
In de november editie van Zicht op Steenwijk wordt 
een paginagroot artikel geplaatst over de Driesprong. 
Dit artikel wordt in samenwerking met een 
tekstschrijver gemaakt. 
 
Middagpauze 
Vanaf deze week zullen we het zonder de enthousiaste 
overblijfouders moeten doen. We hebben gezamenlijk 
een weloverwogen beslissing genomen om het 
overblijven anders vorm te geven.  
De leerkrachten zullen vanaf nu iets minder pauze 
hebben en eten met de leerlingen in de groep. 
Daarnaast is er een pauzemoment vanaf 14:15 uur voor 
de leerkrachten. Dit is een moment om te ontspannen 
en elkaar even te spreken bij een kop thee of soep.  

Landelijke staking 
Op 6 november is er een landelijke staking 
uitgeroepen voor al het onderwijzend personeel. 
Staken is een individueel recht, waar iedere 
werknemer zelf een beslissing over mag nemen. Op 
de Driesprong is er op woensdag 6 november 1 
stakend personeelslid. Dit heeft geen gevolgen voor 
de lessen. Dat betekent dat het een gewone 
schooldag is voor de leerlingen. 
Dit neemt niet weg dat ook wij ons zorgen maken 
over de toekomst van het beroep. Als er niets 
veranderd aan het systeem, zal het tekort aan 
leerkrachten en schoolleiders alleen maar 
toenemen. Dit heeft grote gevolgen voor de 
werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs aan alle 
kinderen in Nederland. 
 
Zakelijke ouderavond 
We willen u van harte uitnodigen op de zakelijke 
ouderavond op maandag 4 november om 19:30 
uur. Deze ouderavond bevat een zakelijk gedeelte 
met het verslag van de ouderraad en 
medezeggenschapsraad. Ook is er de mogelijkheid 
om vragen te stellen. 
Vervolgens zal Marjon Clarijs van Doen! jullie 
meenemen in het Jenaplanonderwijs. Wat is 
Jenaplanonderwijs precies en ervaar hoe het is om 
op deze manier les te krijgen. 
Wat vertel je aan vrienden en familie over 
Jenaplanonderwijs? 
We verwachten de ouderraad rond 21:00 uur af te 
sluiten.  
 
Nationaal Schoolontbijt 
Onze school doet mee aan het schoolontbijt. Je 
kunt je zoon of dochter op 8 november voor één 
keer zonder ontbijt naar school sturen. Vandaag 
schuift de hele school namelijk aan tafel voor een 
gezond ontbijt. Zo leert je kind op een feestelijke 
manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat 
je ’s ochtend het beste kunt eten.  
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

We zijn begonnen met het thema Herfst. De kinderen 
hebben allerlei dingen uit het bos meegenomen.  We 
leren de woorden, bladeren, eikels, kastanjes, 
beukennootjes. We lezen voor uit boekje Eegje Egel. 
Op 29-10-2019 hebben we een herfstwandeling 
gemaakt. We hebben veel gezien onderweg, er was 
zelfs een kabouter die mandarijntjes en snoep voor ons 
had neergelegd.   We hebben de wandeling afgesloten 
met een “picknick”.  Ook zijn bezig om een lampion te 
maken. En we gaan de liedjes oefenen die bij het Sint 
Maarten feest horen.  

 
 
 

 
Heutink voor thuis 
Heutink is een grote leverancier van leermiddelen voor 
basisscholen. Sinds kort is Heutink voor Thuis 
beschikbaar. Ze bieden informatie voor ouders en tips 
voor hulpmiddelen om uw kinderen thuis te 
ondersteunen of nieuwe ontwikkelingskansen te 
bieden. Hieronder informatie over lezen en klokkijken 

 

 
AVI-niveaus, wat moet je daar thuis 
mee? 

Kinderen die ook thuis veel lezen, hebben daar op 
school baat van. Op naar de bibliotheek of boekhandel 
dus. Maar wat moet je met die AVI-niveaus? Eigenlijk 
niet zo veel. Het allerbelangrijkste bij lezen is dat je 
kind er plezier aan beleeft.> Verder lezen 
 

Tips om thuis te oefenen met klokkijken 

Voor kinderen is kunnen klokkijken een echte mijlpaal, 
maar om het te leren moeten ze heel wat stappen 
doorlopen. Het begint op kleuterleeftijd met een 
globaal tijdbesef, met heel brede tijdsbegrippen en 
uiteindelijk moet er in toetsen gerekend worden met 
tijd. Door thuis volop oefenmogelijkheden te bieden en 
je kind vertrouwd te maken met de klok en de tijd, zal 
het leren klokkijken op school gemakkelijker gaan. 
Vergeet ook niet de leuke gratis spelletjes te 
downloaden.> Meer lezen 

 
 

 
Ingekomen post 
 
START WEERBAARHEIDSTRAININGEN 
SPORTINN/ALLESKIDS  

Binnenkort start er weer een nieuwe 
WEERBAARHEIDSTRAINING van Sportinn/AllesKids 
bij Sportinn Steenwijk!  

Vanaf WOENSDAG 30 oktober a.s. van 15:30-16:45 
uur. Gedurende 8 lessen leren kinderen van 8-14 
jaar van trainers Andre Wagensveld en Patricia 
Keetman sterker in hun schoenen te staan.  

Is jouw kind onzeker? Vindt hij/zij het moeilijk om 
zichzelf staande te houden in een groep? Wil je dat 
je kind leert op een goede manier voor zichzelf op 
te komen? Of wil je je kind optimaal voorbereiden 
op de middelbare school?  
De trainers helpen jouw kind om zijn/haar mentale 
en fysieke weerbaarheid te versterken. In de lessen 
worden oefeningen uit de Rots & Water 
programma, de jiu jitsu, yoga en de zelfverdediging 
gedaan. De trainers coachen je kind zodat het zich 
tijdens de training meer bewust wordt van zijn of 
haar eigen kracht, het krijgt meer zelfvertrouwen en 
leert voor zichzelf op te komen.  
Ook worden ouders en kinderen buiten de lessen 
om begeleid en gestimuleerd om het geoefende in 
de praktijk te brengen.  

Komt jouw kind meedoen?  
Voor opgave en/of meer informatie, neem even 
contact op met AllesKids (zie www.alleskids-
yogacoaching.nl) – Patricia Keetman 06-41426241 
of patricia.keetman@outlook.com  

We starten bij minimaal 12 kinderen per groep en 
het maximum per groep is 16 kinderen. 

 

 
 

 
 

 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/avi-niveau-wat-moet-je-er-thuis-mee/news/55/?afmc=obsdesamensprong&utm_campaign=obsdesamensprong&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/klokkijken/page/1246/?afmc=obsdesamensprong&utm_campaign=obsdesamensprong&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate

