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Plezier en genieten  
Als team zijn we blij alle kinderen weer in school te mogen 
ontvangen. Na even wennen heeft iedereen zijn draai weer 
gevonden en wordt er hard gewerkt, veel geleerd, plezier gemaakt 
en gespeeld. We kunnen merken dat er thuis ook flink gewerkt is 
en kunnen mooie volgende stappen zetten met de groepen.   
Ouders, heel erg bedankt voor jullie inzet en flexibiliteit die de 
afgelopen periode van jullie gevraagd heeft!  
Het heeft het team erg goed gedaan een leuke attentie als 
bedankje van alle ouders te ontvangen. We hebben het 
echt samengedaan de afgelopen periode!  
 
Na de voorjaarsvakantie  
Gedurende de voorjaarsvakantie verwachten we een nieuwe 
persconferentie, met hopelijk verruiming van enkele afspraken 
waaraan we ons houden binnen de scholen. We zullen daar zo snel 
mogelijk met elkaar over spreken en in de week na de 
voorjaarsvakantie jullie als ouders op de hoogte brengen van 
eventuele aanpassingen. Dat betekent dat we op maandag 1 maart 
starten zoals we nu geëindigd zijn.   
We hopen dat op korte termijn de gymlessen, de Sophiaklas, maar 
ook HVO en de lessen van meester Cees weer opgestart kunnen 
worden. Daarbij is de veiligheid van alle kinderen, ouders en 
medewerkers leidend.  
 
Uitbreiding 't Hummeltje  
Vanaf februari 2021 is het mogelijk voor peuters om 2, 3 of 4 
dagdelen gebruik te maken van de peuteropvang. Deze uitbreiding 
van 't Hummeltje wordt mogelijk gemaakt door de inzet van juf 
Bianca en juf Els en kinderopvang Kaka.   
We vinden het erg belangrijk dat ieder kind optimale 
ontwikkelingskansen krijgt bij 't Hummeltje en op de 
Driesprong. De pedagogisch medewerkers zijn geschoold om de 
peutergroepen zo optimaal mogelijk te laten functioneren en alle 
peuters de juiste ontwikkelingskansen te bieden in spel en 
activiteiten. Wanneer peuters vier jaar worden en overstappen 
naar de Driesprong, nemen de stamgroepleiders in groep 1-2 deze 
taak vloeiend over.   

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Als een peuter een of meer extra dagdelen gebruik wil maken van 
de peutergroep, dan kunt u als oudercontact opnemen met Juf 
Bianca of juf Els. Wanneer uw peuter een VVE-indicatie heeft 
ontvangen van het consultatiebureau, betaalt de gemeente mee 
aan de extra dagdelen.  't Hummeltje is open op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 8:15 –12:15 uur.  
  
Kanjertraining  
De smiley-poster  
Op de Driesprong laten we de kinderen aan de hand van de ‘smiley-
poster’ (zie afbeelding) zien welk gedrag we wel en niet op school 
willen. Wij willen kinderen leren om rekening met elkaar te 
houden. Let op de gevoelens van mensen om je heen. Voelt de 
ander zich wel goed bij jouw gedrag? Wat doet jouw gedrag met 
andere mensen? Als je iets doet wat de mensen om je heen last 
van hebben, voelen je klasgenoten zich niet prettig, je juf/meester 
niet, maar ook je ouders voelen zich niet prettig als ze horen wat je 
gedrag veroorzaakt bij anderen. Het kind zit op dat moment aan de 
rode kant van de smiley-poster.  
We geven de leerlingen inzicht in wat hun gedrag veroorzaakt bij 
iedereen en hoe ze dit kunnen voorkomen. De meeste kinderen 
willen echt graag terug naar de groene kant van de smiley-poster. 
Wij, leerkrachten en klasgenoten, helpen daarbij door het geven 
van tips en handvatten.  
Andersom telt het ook. Het is je eigen verantwoordelijkheid om 
aan te geven wanneer je je ergens niet prettig bij voelt. Geef je 
grenzen aan! Ook dit leren we de kinderen door rollenspelen en 
het door het bespreken van situaties als er iets mis is gegaan op 
school of in de speeltuin. De meeste kinderen bedoelen het goed, 
maar het gaat wel eens mis. Je helpt de ander dan door je grens 
aan te geven. “Ik vind het vervelend als je … doet. Wil je daarmee 
stoppen?” Ook hier zijn we veel mee bezig bij ons op school.  
Wij gaan er op school van uit dat een kind altijd goede bedoelingen 
heeft en weten ook dat niet altijd alles goed gaat. We helpen hoe 
de leerling weer 'terug' kan naar de groene kant van de poster.  
 
Peuterspeelzaal ’t Hummeltje: 
Gelukkig we mogen weer naar school, dit betekend dat ook het 
Hummeltje  weer is gestart.  Wat fijn dat we alle peuters weer 
konden zien en hun enthousiaste verhalen aan mochten horen.   
Als vanouds pakten ze alles zo weer op en leek het of er niks aan de 
hand was. Tijdens de Lock-down waren we al gestart met het 
thema bouwen hier zijn we  mee verder gegaan. En hoe leuk was 
het dat de leidsters de foto`s van de huizen  
van de peuters,  die ze per app hadden gestuurd uitgeprint hadden 
en op de kast geplakt.  
Zodat we samen nog even konden kijken naar alle foto`s.  
Natuurlijk hebben we tijdens de sneeuwperiode ook met sneeuw 
gebouwd. Na de voorjaarsvakantie zullen wij starten met het 
thema kunst.  
  
De peuteropvang is vanaf januari 2021 geopend op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.15-12.15 uur. 
 



Aanmelden kan via de site: www.kinderopvangkaka.nl 
Voor meer informatie: 
www.kaka.nl 
info@kaka.nl 
0521-700240 
 
Of kijk op de website van OBS de Driesprong 
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