
 

 

 
 

Nieuwsbrief 

 
OBS de Driesprong  

Jenaplanonderwijs met een stevige basis voor kinderen van 2 t/m 
12 jaar. 

 

 

 
 

 

 
 

De eerste nieuwsbrief van 2022  
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2022. We naderen het midden van 

het schooljaar. Met een aantal hobbels hebben we de afgelopen maanden 

zoveel mogelijk doorlopend onderwijs voor alle kinderen kunnen verzorgen. 

Hobbels zoals het afwezig zijn van veel leerlingen door ziekte of ziekte in het 

gezin. Soms helaas ook omdat een hele groep naar huis moest om er zeker van 

te zijn dat er niet nog meer positieve testen waren. We hebben gemerkt dat alle 

ouders zich erg flexibel hebben opgesteld en hebben meegedacht om dit soort 

hobbels samen te nemen. Dat is voor het team erg fijn. We zijn dan ook erg blij 

met de nieuwe versoepelingen die ervoor zorgen dat kinderen meer naar school 

kunnen. 

 

Nieuwe richtlijnen (rijksoverheid.nl) 

 

Het quarantaineadvies verandert. 
 
U hoeft niet meer in quarantaine na contact met een positief getest persoon als 
u geen klachten hebt 
EN: 
 

• een kind of leerling bent die naar de kinderopvang, het basisonderwijs 
of het voortgezet onderwijs gaat; OF 

• korter dan 8 weken geleden positief bent getest. 
 
Voor iedereen met klachten blijft gelden: 
 

• Blijf thuis en doe direct een zelftest. 

• Bij een positieve uitslag van de zelftest laat u zich zo snel mogelijk 
testen bij de GGD. 

• Bij een positieve uitslag van de zelftest gaat u thuis in isolatie. 
Verder blijft het advies van 2x per week zelftesten voor kinderen vanaf groep 6 
en medewerkers van kracht.  
Daarnaast blijven de richtlijnen rond het scheiden van groepen, handen wassen 
en ventileren gelijk.  
 
Gymlessen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de gymlessen zijn we afhankelijk van de vakdocent, Joyce Verkerk. Niet 
iedere stamgroepleider heeft de bevoegdheid om gymles te geven en hierdoor 
kunnen deze lessen niet zomaar overgenomen worden wanneer ze ziek is of in 
quarantaine. 
Mocht de vakdocent afwezig zijn, verzorgen we op school een spelactiviteit. 
We hebben een tijd geleden gevraagd om de kinderen alvast in gymkleren naar 
school te laten gaan. In eerste instantie omdat we geen kleedkamers konden 
gebruiken en inmiddels zodat we één kleedkamer kunnen gebruiken en 
hierdoor niet in contact komen met groepen van andere scholen die de andere 
zalen gebruiken. Dit zal helaas nog wel even zo blijven. We zullen u wel beter op 
de hoogte houden wanneer een gymles niet door kan gaan, zodat u er rekening 
mee kunt houden bij de kledingkeuze van die ochtend.  
We hopen op jullie begrip en weet dat wij het ook erg vervelend vinden als de 
gymlessen niet door kunnen gaan. Ook vinden we het fijn dat als er 
onduidelijkheden zijn of vragen, jullie dit met ons bespreken.  
 

Studiedag 12 januari  
Tijdens de afgelopen studiedag hebben we ons voor laten lichten over hoe we 
technisch lezen (vloeiend en vlot) en begrijpend lezen vanuit één aanpak 
zouden kunnen vormgeven. We gaan dit nader uitwerken en verder verkennen. 
We denken dat het een goede verbeterslag zou kunnen zijn voor de toekomst. 
Nu worden deze vakken nog meer los van elkaar gegeven, terwijl dit niet meer 
aansluit bij hoe we het onderwijs vorm willen geven.   
Daarnaast hebben we ons verdiept in ons eigen Jenaplanbeleid en gaan we in 
elk geval de nieuwe ijkpunten rond burgerschap verder uitwerken. Dat sluit erg 
aan bij omgaan met jezelf en de wereld en de wereld van buiten naar binnen, 
zoals in onze visie op Jenaplanonderwijs zichtbaar is 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Op vrijdag 11 februari en vrijdag 3 juni zijn er studiedagen gepland dit 
schooljaar. Deze zijn terug te vinden in agenda in Social Schools. 
 
Jenaplanregio overleg  
Een aantal keren per jaar komt de Jenaplan regio Groningen, Drenthe+ (wij 
horen bij de +) bij elkaar onder de vlag van de Nederlandse Jenaplan Vereniging. 
Bij voorkeur bezoeken we elkaars scholen, op dit moment zijn het 
onlinebijeenkomsten. We hebben daar kennis gemaakt met de nieuwe 
directeur van het NJPV Edwin Solen. We hebben onder andere gesproken over 
hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat het Jenaplanonderwijs een 
duidelijker gezicht en eenduidige kwaliteit krijgt, zonder dat je de eigenheid van 
de verschillende scholen uit het oog verliest. Daarnaast heb ik Edwin 
uitgenodigd om kennis te komen maken in Eesveen op de Driesprong. Deze 
uitnodiging nam hij graag aan.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Hallo Wereld  
In 2022 –2023 gaan we werken met Hallo Wereld. Het team en de 
Medezeggenschapsraad zijn enthousiast over dit programma en hieronder kunt 
u lezen wat Hallo Wereld inhoudt.   
 

Wat is Hallo Wereld?  
Waar we tot nu toe de kinderen van de midden- en bovenbouw in de regel vaak 
alleen Humanistisch vormingsonderwijs konden bieden, krijgen vanaf het 
nieuwe schooljaar alle kinderen van groep 1 t/m 8 Humanistisch, Godsdienstig 
en af en toe een gastles Islamitisch vormingsonderwijs aangeboden. Deze lessen 
worden een keer per week afwisselend binnen een thema gegeven door 
deskundige Hallo Wereld-vakdocenten in samenwerking met de eigen 
stamgroepleider. Dit laten we zoveel mogelijk aansluiten bij onze 
stamgroepwerkthema's. Gedurende de week komt de stamgroepleider terug op 
het onderwerp met de stamgroep.   
We werken op vrijwel alle scholen van stichting Op Kop met Hallo Wereld vanuit 
het oogpunt van kennis maken met verschillende overtuigingen en denkwijzen. 
Kinderen leren hier een eigen mening te vormen en te begrijpen dat dit niet 
voor iedereen hetzelfde hoeft te zijn.   
Waar van oudsher godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs een meer 
overtuigend karakter had, is dat bij Hallo Wereld juist niet het geval, het gaat 
om kennis maken met verschillende achtergronden. Dit is een belangrijk 
onderdeel van onderwijs in Burgerschap. We hebben op andere scholen de 
afgelopen jaren ervaren dat het een verrijking is van het onderwijs aan alle 
kinderen.   
Via deze link https://sway.office.com/vQ9xw3Uzl7VEOmfH?ref=email vindt u 
meer informatie over Hallo Wereld (er staat onderaan de sway een 
vragenrondje van 13 april in, die mag je negeren. Vragen kunnen te allen tijde 
gesteld worden).  
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, kunt u contact met me 
opnemen. Het liefst zouden we een informatieavond organiseren, maar dit is 
helaas niet op dit moment nog niet mogelijk. Wanneer hier later in het jaar 
mogelijkheden toe zijn en er vanuit ouders behoefte aan is, zullen we dit zeker 
organiseren.   

 

 
Schoolfruit  
Van 15 november t/m 22 april krijgen kinderen op deelnemende scholen drie 
porties groente en fruit per leerling per week. De Driesprong doet namelijk 
mee aan EU-Schoolfruit!   
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente en fruit  
  
De groente- en fruitlevering die uw kind krijgt vanuit het EU-
Schoolfruitprogramma is een aanvulling op de Aanbevolen Dagelijkse 
Hoeveelheid (ADH). Met de groente- en fruitlevering van het EU-
Schoolfruitprogramma (minimaal 70 gram per portie) maken kinderen een 
goede start om de ADH te halen!  
"Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na 10 tot 15 keer 
proberen"  
  
Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten 
proeven. Zo maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsway.office.com%2FvQ9xw3Uzl7VEOmfH%3Fref%3Demail&data=04%7C01%7Celly.fokker%40stichtingopkop.nl%7Cad75eecd3c674cd7e69608d90019913e%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637540932096527126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=gPXNU7AQvcKQ4bi%2Bdtmt0bSimjrxmogsRZJ9NcYcckU%3D&reserved=0


 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na tien 
tot vijftien keer proberen!  
Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de 
kinderen verschillende soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel 
durven te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien 
eten, doet eten.  

 
Gezondheidsonderzoeken vanuit de Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland  
(ingezonden informatie) 
 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We begeleiden 
ouders waar nodig graag bij het opgroeien en opvoeden van hun kind. Je bent 
dan ook altijd welkom om je vraag aan ons te stellen. Heb je vragen over de 
gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er zaken op 
school die je met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons op. Dit kan 
telefonisch via 088 - 443 07 02 (bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17.00 
uur) of via onze website www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg.  
 

Gezondheidsonderzoeken  
 

Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen van ongeveer 
5 jaar de ogen- en orentest te doen en de lengte- en gewichtsmeting uit te 
voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 meten we de lengte en het gewicht. 
Door de coronacrisis hebben we dit het afgelopen schooljaar niet kunnen doen 
en helaas is dit ook de komende periode niet mogelijk.  
De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een andere manier 
werken:  
 

Gezondheidsonderzoek 5 jaar  
 

Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een uitnodiging. Je kan 
dan zelf via Mijn Kinddossier (www.mijnkinddossier.nl) een afspraak inplannen 
voor de ogen- en orentest en een lengte- en gewichtsmeting. Het onderzoek 
wordt gedaan door de doktersassistente op het consultatiebureau. Je ontvangt 
ook een vragenlijst. Deze kun je thuis invullen voor de afspraak. De 
doktersassistente kijkt dan samen met jou of er nog een afspraak wordt gepland 
bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  
 

Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar  
 

Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een digitale 
vragenlijst via Mijn Kinddossier. In deze vragenlijst stellen we algemene vragen 
over je kind en informeren we of jijzelf nog vragen hebt. Daarnaast vragen we 
of je zelf de lengte en het gewicht van je kind wil meten. De doktersassistente 
bekijkt de ingevulde vragenlijst en nodigt je eventueel uit voor een gesprek bij 
de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  
Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of kijk op onze 
website voor informatie over opgroeien en opvoeden.  
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland  
  
Portfolio  
 

Er wordt in alle stamgroepen weer hard gewerkt aan een mooi portfolio. Dit 
portfolio gaat vlak voor de voorjaarsvakantie mee naar huis en de 
kindplangesprekken zullen na de voorjaarsvakantie plaatsvinden. Zoals de 

http://www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg


richtlijnen er nu uitzien, zullen deze gesprekken online gevoerd worden. We 
hopen dat het er eind februari anders uitziet. U ontvangt voor de 
voorjaarsvakantie de mogelijkheid om u in te schrijven voor deze gesprekken. 

 
 
Nieuws van Kinderopvang KaKa OBS de Driesprong 
Peuteropvang ‘t Hummeltje 

 

Op dit moment zitten we middenin het thema Wonen. We benoemen 
verschillende kamers in ons huis en wat staat daar dan in? De peuters vinden 
het leuk want het is herkenbaar. Je slaapt thuis in de slaapkamer in een bed, en 
in de keuken ga je koken en afwassen. Dit doen we ook op de pov met een heus 
sopje. We hebben huisjes gemaakt (deze staan prachtig voor het raam). En ook 
hebben we de tent neergezet, wat een plezier levert dat op. Bij de verteltafel 
spelen we het verhaal van “kleine muis zoekt een huis”. We zijn aan het 
verhuizen geweest ( net alsof) en ook hebben we geprobeerd hoe een mol dat 
zou doen onder de grond in zijn hol. Want ook dieren wonen ergens! 

BSO de Driesprong 
Ook op de bso gaan we met het thema  Wonen mee, zij kunnen heerlijk chillen 
in de tent. 
En ook bouwen ze hutten van de kussens en kleden. Maar we spelen natuurlijk 
ook alle dagen buiten en ook daar is de fantasie groot wanneer met pionnen en 
kleden van alles afgezet word. Ook hebben we deze maand samen zandkoekjes 
gebakken en geproefd. 
Ze waren goed gelukt! Gelukkig blijft er ook genoeg tijd over om met z`n 
tweeën of drieën een spelletje te doen, of te knutselen. Wij plaatsen met grote 
regelmaat foto`s in de my chapp zodat ouders kunnen meegenieten met wat we 
doen.    
Juf Bianca is te bereiken op 06-22139560. 

www.kaka.nl 
info@kaka.nl 
 

0521-700240 
Of kijk op de website van OBS de Driesprong naar ons aanbod voor 
buitenschoolse opvang. BSO of bij een van onze gastouders. 

 
Cito-toetsweken van 24 januari t/m 4 februari.  
In de komende twee weken nemen we in de groepen 3 t/m 8 de middentoetsen 
van Cito af.   
De resultaten hiervan gebruiken we om het onderwijs nog beter af te stemmen 
op de kinderen en u ontvangt de resultaten in het portfolio.   
Hieronder wat algemene info over Cito-toetsen. Deze is ook na te lezen op de 
site van Cito, https://wijzeroverdebasisschool.nl/cito-toetsen  
 

Welke Cito-toetsen zijn er?  
Als mensen het over de Cito-toets hebben, bedoelen ze vaak de Cito-eindtoets 
in groep 8. Toch is dat niet altijd terecht. Meestal niet zelfs. Cito staat voor 
Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Deze organisatie maakt dus toetsen, 

http://www.kaka.nl/
mailto:info@kaka.nl
https://wijzeroverdebasisschool.nl/cito-toetsen


maar heeft ook een leerlingvolgsysteem ontwikkeld rondom die toetsen. 
Scholen krijgen daarmee een goed beeld van de voortgang van de leerlingen.  
 
De meeste basisscholen werken met Cito. Kinderen van die scholen maken 
tijdens hun hele basisschoolcarrière nogal wat Cito-toetsen. De toetsing begint 
in groep 3 en loopt door tot en met de eindtoets van groep 8. De cito-scores 
worden meestal op het rapport/portfolio weergegeven.  
Basisscholen werken dus met veel meer dan één Cito-toets. Vanaf groep 3 
worden tweemaal per jaar Cito-toetsen afgenomen. (januari en juni)  
Scholen bepalen overigens zelf welke toetsen ze afnemen. Dat is dus niet op 
iedere school hetzelfde.  
Alle toetsen zijn onderdeel van het leerlingvolgsysteem. Samen geven ze een 
uitgebreid beeld van het niveau van je kind.  
 

We nemen op de Driesprong de volgende toetsen af en waarvan hieronder een 
korte beschrijving per toets volgt.  
 

Rekenen-Wiskunde  
Vanaf groep 3 bestaan voor iedere groep twee toetsen Rekenen-Wiskunde: een 
M-toets (midden in het jaar) en een E-toets (eind van het jaar). In deze toetsen 
komen kale sommen voor, maar ook veel redactiesommen.  
Op basis van de uitkomsten bepaalt de leerkracht voor welke onderdelen van 
rekenen in zijn groep wat extra’s nodig is.  
 

DMT en AVI  
DMT staat voor Drie-Minuten-Toets. In drie minuten moet een leerling zo veel 
mogelijk losse woorden foutloos voorlezen. De DMT is een voorbeeld van een 
tempotoets. Bij de AVI-toets gaat het om het lezen van teksten in plaats van 
losse woorden. Aan de hand van deze toets krijgen kinderen een zogenaamd 
AVI-niveau (leesniveau).  
Per schooljaar zijn er twee AVI-niveaus (M en E). Zo staat bijvoorbeeld AVI E6 
voor het gemiddelde leesniveau aan het einde van groep 6.  
Het kan dus zo zijn dat je kind aan het eind van groep 6 al een AVI M7 niveau 
heeft. Leesboeken voor kinderen hebben ook een AVI-niveau, waardoor je 
boeken op het leesniveau van kind kunt uitzoeken.  
De DMT- en AVI-toetsen kunnen vanaf groep 3 jaarlijks tweemaal worden 
afgenomen, waardoor duidelijk wordt hoe een kind deze vaardigheden 
ontwikkelt.  
 

Begrijpend Lezen   
In de Cito Begrijpend Lezen komen de volgende zaken aan bod. Wat staat er 
eigenlijk? Voor wie heeft de schrijver de tekst geschreven? Waarom heeft hij 
hem geschreven? Dit zijn vragen die horen bij het domein Begrijpend lezen.  
Kinderen hebben deze vaardigheid de rest van hun leven nodig. Daarom is het 
van belang de voortgang vanaf groep 3 jaarlijks tweemaal te toetsen. In de Cito-
toetsen Begrijpend lezen komen verschillende soorten opgaven voor. 
Bijvoorbeeld vragen over teksten en invulopgaven. Alles wordt met 
meerkeuzeopgaven getoetst.  
 

Spelling   
Spelling is, net als begrijpend lezen, een belangrijke vaardigheid voor het leven. 
Daarom toetsen de meeste basisscholen het spellingsniveau vanaf groep 3.  



Met de Cito-toetsen spelling worden de verschillende spellingcategorieën 
getoetst. Dit zijn soorten woorden met dezelfde spellingregel. Een voorbeeld 
van een spellingcategorie is: ‘woorden die uit twee losse woorden bestaan’.  
Om het niveau te toetsen, nemen leerkrachten dictees af. De leerkracht leest 
een woord of zin op en de kinderen schrijven het op in een opgaveboekje van 
Cito. De werkwoordspelling komt alleen voor in de Cito-toetsen spelling van 
groep 7 en 8.  
 

Engels: woordenschat en leesvaardigheid  
Sinds kort bestaan er ook Cito-toetsen Engels. Deze toetsen meten het niveau 
van woordenschat en leesvaardigheid bij kinderen in groep 7 en 8.  
 

Centrale Eindtoets  
Elke school is verplicht een centrale eindtoets af te nemen. Wij nemen de 
eindtoets van Route 8 af bij de kinderen van groep 8.   
Mede op basis van deze toets en de Plaatsingswijzer VO krijgen kinderen een 
niveau-advies voor het voortgezet onderwijs.  
 
 

 
  

 

 

 

 


