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Levensbeschouwing op school

Nieuwe website De Driesprong!

Als groep starten we de dag gezamenlijk
met een kwartier levensbeschouwelijk
onderwijs.
Daarnaast zijn er nog twee momenten in
de week dat er CVO (christelijk vormingsonderwijs) en AVO (algemeen vormingsonderwijs) gegeven wordt aan de
desbetreffende leerlingen. Na deze
lessen is een gezamenlijke terugkoppeling
in de klas waarbij de leerlingen vertellen wat ze in de
lessen over gehad hebben.
De methode Trefwoord is onze methode voor ons levensbeschouwelijk onderwijs op school. Trefwoord biedt dagelijks materiaal waarmee levensbeschouwelijke thema’s
verkend worden. Zo’n thema duurt ongeveer 3 weken.

Goed om u te laten weten dat onze website klaar is!
www.basisschooldedriesprong.com
Op deze website kunt u alles terug vinden over onze
school zoals de schoolgids, schooljaarkalender, vakanties,
reglementen, werkgroepen en dergelijke …
Neemt u gerust eens een kijkje!

Op dit moment is het thema “Zorgen”. In dit thema ontdekken de kinderen dat zorgen te maken heeft met het
besef dat mensen verantwoordelijkheid dragen voor elkaars welzijn.
Tijdens de AVO lessen hebben de kinderen het vooral
over zorgen voor spullen en personen en zelf zorgen hebben over iets.
Tijdens de CVO lessen zullen Bijbelverhalen zoals ‘De
barmhartige Samaritaan’ verteld worden.

Blokfluitlessen ENZK
Vanaf maandag 3 februari zal onze muziekvereniging in Hoek (ENZK) starten met een
cyclus van 8 blokfluitlessen voor de groepen 4,5 en 6.

Kinderclub “de Hoekse Rakkers”
In het dorpshuis vindt vrijdag 7 februari een Virtuele
Reality (VR) activiteit plaats voor de kinderen van groep
7 en 8, een promotie activiteit van onze kinderclub hier
in Hoek.
Virtual Reality is een computertechniek die je een compleet andere werkelijkheid laat ervaren. Daarvoor moet
je een bril opzetten, waarbij een speciale computer nodig is.
Studenten van de opleiding ICT-support van Scalda in
Vlissingen verzorgen de begeleiding hierbij, zodat dit
goed en prettig verloopt. De studenten trainen op deze
manier hun vaardigheden m.b.t. het instrueren van systeemgebruikers.
Deze VR-activiteit vindt plaats tussen 13.00-17.00 uur.
Dit zal gedeeltelijk onder schooltijd vallen
(13.00-14.30 uur), maar ook na schooltijd
zijn de kinderen van groep 7 en 8 welkom
om de activiteit te vervolgen!

Wijziging datum schooljaarkalender ….
Woensdag 17 juni zijn de leerlingen vrij i.v.m. een
ingelaste studiedag van de leerkrachten.

Identiteitswerkgroep
Donderdag 23 januari is de identiteitscommissie weer
bij elkaar geweest om onder andere de kerstviering te
evalueren en vooruit te blikken richting Pasen.
Mocht u als ouder vragen of opmerkingen over de identiteit van onze school, kunt u altijd contact opnemen met
een van ons (verdere informatie over deze werkgroep kunt
u terug vinden op onze website).

Oproep hulpouders ...
In het begin van dit schooljaar is er een oproep gedaan
voor hulpouders. Ouders die nodig zijn om te lezen met
een groepje leerlingen, om te helpen met de Koningsspelen, luizenpluisouders, techniekouders, spelletjesouders
(gr 1-2) en klusjesouders.
Bent u nog niet ingedeeld bij een van bovenstaande ouders
en bent u wel geïnteresseerd hierin, geeft u dit dan even
aan bij de groepsleerkracht, dan zorgen wij ervoor dat u
wordt ingedeeld op een tijdstip dat past bij u.
Vooral aan leesouders is op dit moment gebrek. Door
veranderingen in hun persoonlijke situatie/ werk, kunnen zij niet langer wekelijks een uurtje lezen met kinderen die een extraatje nodig hebben!
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Agenda

Jarig!

3 februari:
Start blokfluitlessen gr 4-5 ENZK
Vervolg weerbaarheidslessen gr 8

Daan (gr 1-2b) wordt 14 februari 6 jaar!

5 februari:
Schoolzwemmen Vliegende Vaart
Studiemiddag leerkrachten De Driesprong
6 februari:
Start blokfluitlessen gr 6 ENZK
Vervolg schooljudo gr 1 t/m 4
Vervolg weerbaarheidslessen gr 6-7
7 februari:
Activiteit Kinderclub gr 7-8
Inloopspreekuur GGD
10 februari:
Start oudergesprekken gr 1 t/m 7
Start schooladviesgesprekken gr 8
Vervolg blokfluitlessen gr 4-5 ENZK
Vervolg weerbaarheidslessen gr 8
13 februari:
Vervolg blokfluitlessen gr 6 ENZK
Vervolg schooljudo gr 1 t/m 4
Vervolg weerbaarheidslessen gr 6-7
14 februari:
Leerlingen krijgen rapport mee naar huis.
17 februari:
Vervolg blokfluitlessen gr 4-5 ENZK
Vervolg weerbaarheidslessen gr 8
20 februari:
Vervolg blokfluitlessen gr 6 ENZK
Vervolg schooljudo gr 1 t/m 4
Vervolg weerbaarheidslessen gr 6-7
24-28 februari:
Voorjaarsvakantie.

GGD inloopspreekuur
Maandelijks houdt Sarina Dekker van de GGD een inloopspreekuur (tussen 8.30-9.00 uur) waar u met al uw vragen
omtrent de opvoeding naar toe kunt.
De eerstvolgende datum is 7 februari 2020.
De overige datums vindt u op het
prikbord in de entreehal van de
school.

Ouderraad zoekt ouders!
De ouderraad bestaat uit een groep ouders die zich vooral
bezig houdt met de dagelijkse gang van zaken. De ouderraad bereidt feesten en (sport)activiteiten voor, of ze
helpen met de uitvoering ervan. U kunt daarbij denken aan
bijvoorbeeld kerst, schoolreis, open avonden, lentemarkt,
eindfeest e.d.
Met het oog op het volgend schooljaar zullen er een aantal
ouders stoppen. Dit betekent dat we op zoek zijn naar
ouders die deze ouderraad willen versterken.
Bij interesse contact opnemen met juf Bernadette
(b.dekeyzer@probaz.nl).

Ilyse (gr 3) wordt 25 februari 7 jaar!
Nick (gr 4) wordt 11 februari 9 jaar!
Amber (gr 4) wordt 14 februari 8 jaar!
Siem (gr 4) wordt 20 februari 8 jaar!
Isabel (gr 4) wordt 28 februari 8 jaar!
Cato (gr 5) wordt 17 februari 9 jaar!
Bryan (gr 5) wordt 22 februari 10 jaar!
Aurora (gr 6) wordt 4 februari 10 jaar!
Maud (gr 6) wordt 7 februari 10 jaar!
Nick (gr 6) wordt 24 februari 10 jaar!
Tycho (gr 6) wordt 24 februari 10 jaar!
Jeske (gr 7) wordt 23 februari 11 jaar!
Siebe (gr 8) wordt 8 februari 12 jaar!
Amy (gr 8) wordt 26 februari 12 jaar!
Iedereen (alvast) gefeliciteerd !!!

Nieuws vanuit de MR …
Zoals u in de media misschien heeft kunnen lezen zijn er
wat bewegingen in het nieuws rondom de nieuwbouw in
Hoek.
Vlak voor de kerstvakantie hebben we bericht gehad van
de Gemeente Terneuzen dat ze graag met ons als MR en
de bestuurders/ directie van Probaz in gesprek willen
gaan over onze brief. In deze brief vroegen we naar de
ontwikkelingen rondom de planning van het nieuwe
schoolgebouw in Hoek. Ook hadden we onze zorgen geuit
over de verkeerssituatie/ verkeersveiligheid rondom de
school. In deze brief schreven we dat het fijn zou zijn
als er regelmatig extra controles zijn op het gebied van
de verkeerssituatie/ verkeersveiligheid rondom de
school en de routes er naartoe.
Dit gesprek zal hier op school plaatsvinden op maandag
3 februari.
De volgende MR vergadering staat voor 10 maart op de
planning.
Inmiddels heeft de MR een e-mailadres waar u met al
uw vragen en opmerkingen terecht kunt:
MRdedriesprong@probaz.nl

Oudergesprekken en rapporten
In de week van 10 februari starten de oudergesprekken,
waar u via Parro een uitnodiging voor heeft gekregen en
waarbij u uzelf kon inroosteren.
Tijdens dit oudergesprek zal de leerkracht u het rapport
laten zien van uw kind.
Ook de citoscores die de afgelopen tijd zijn afgenomen, zullen
met u besproken worden .
Bij de kleuters zal ook de KIJK
met u besproken worden.
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