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Aanvang nieuw schooljaar 2021-2022

Trefwoord

Hopelijk heeft u allen een fijne zomervakantie gehad.

Voor de levensbeschouwelijke lessen op
school gebruiken we de methode
‘Trefwoord’.
Iedere dag kijken we naar een (digitale)
kalenderplaat met daarop een tekening,
foto, puzzel of tekst. Ook worden twee
keer per week de kinderen opgesplitst
en krijgen ze AVO en CVO. Uw kind
wordt ingedeeld bij de richting waar u
destijds voor heeft gekozen. Mocht u graag wisselen van
richting, dan kunt u dit aangeven bij de directie.

Voor u de eerste nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar.
De nieuwsbrieven zullen ook dit schooljaar weer 1 keer in
de 3 weken verschijnen via Parro/ mail en op onze website.
Daarnaast ontvangt u van ons de schooljaarkalender met
daarop een aantal praktische datums die u alvast kunt noteren. Het kan zijn dat er gedurende het schooljaar nog
wat wijzigingen zijn of activiteiten bijkomen, maar daar zal
u via de nieuwsbrief van op de hoogte worden gebracht.
In de week van 20 t/m 24 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats voor de groepen 3 t/m 8 en voor
nieuwe ouders van de groepen 1 en 2.
U zal daar ter zijner tijd een uitnodiging voor krijgen via
Parro.
Op naar een heel mooi en leerzaam schooljaar 2021-2022!
Team basisschool De Driesprong

Aangezien groepen weer gemengd mogen worden, kunnen
dit schooljaar de AVO-CVO lessen weer van start gaan.
De eerste schoolweken staan in het teken van elkaar leren
kennen en van gezamenlijke afspraken maken voor het
creëren van een fijne groep.
Tijdens de CVO lessen zal dit thema iets meer uitgediept
worden in de bijbehorende Bijbelverhalen.

Muzieklessen
Ook dit schooljaar komt Toonbeeld een aantal muzieklessen verzorgen voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.
In de week van 13 september start groep 3 met de lessen
‘muziek oriëntatie’ (op maandag) en de groepen 4 t/m 8 met
‘muziekimpuls’ (op donderdag).
De leerlingen van groep 3 maken in 6 lessen kennis met
verschillende muziekstijlen, de leerlingen van groep 4 t/m
8 leren een muziekinstrument bespelen.

Parro
Ook dit schooljaar verloopt de communicatie hoofdzakelijk via Parro.
Schoolbrede informatie zal gedeeld worden via groep
‘school’. Informatie uit de groep zelf, zal gedeeld worden
via de groep zelf.
Sporadisch zal er ook nog via de mail informatie verstuurd
worden.
Oudergesprekken zullen ook dit jaar weer via Parro gepland worden. Ouders kunnen zichzelf inschrijven op voorgestelde dagen.
Ook is het mogelijk om korte berichten door te geven aan
de leerkracht zelf.

Dit schooljaar is er ook de mogelijkheid om absenties (en reden) door te geven via Parro. Uiteraard mag u ze ook nog telefonisch doorgeven.
Een aantal ouders hebben hun account nog niet
geactiveerd.
Mochten er nog vragen zijn, mag u ze altijd
stellen aan Yanaika (y.dhont@probaz.nl).

‘Gruit’dagen
Op dinsdag en donderdag is het ‘gruitdag’ (groente en
fruitdag).
Omdat we gezond eten belangrijk vinden moeten alle leerlingen deze dagen iets van fruit of groente meenemen als
pauzehapje.
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Agenda

Jarig!

8 september:
Luizenpluizen

Bob (gr 1-2a) wordt 22 september 5 jaar!

13 september:
Start muziekoriëntatie groep 3

Kristel (gr 4) wordt 9 september 8 jaar!

14 september:
Start huiswerkbegeleiding groep 6 t/m 8
16 september:
Start muziekimpuls groep 4 t/m 8

Georgina (gr 1-2b) wordt 25 september 5 jaar!

Sam (gr 5) wordt 12 september 9 jaar!
Jort (gr 8) wordt 16 september 11 jaar!
Klaas (gr 8) wordt 16 september 11 jaar!

Allen van harte gefeliciteerd!

17 september:
Inloopspreekuur Aan-Z en GGD
20 t/m 24 september:
Kennismakingsgesprekken
20 september:
Voorlezen juf Jessica (van de bieb) in groep 1 en 2

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 vrijdag 17 september.

Aan-Z inloopspreekuur
Suzanne Boonman, werkzaam als sociaal werker Jeugd en
Gezin, is ook maandelijks op school aanwezig om ouders,
leerkrachten en leerlingen te woord te staan en advies te
geven over opgroeien en opvoeden.
Sommige leerlingen worden door haar of collega Ilse Arnold
begeleid binnen school.
De eerstvolgende datum is vrijdag 17 september.
Van 8.30 tot 9.00 uur kunt u haar bij ons op school vinden en
haar om advies vragen.

Werkdagen leerkrachten
Groep 1-2a

Juf Veerle (ma t/m woe)
Juf Laura (do/ vr)

Groep 1-2 b

Juf Ada (ma/ di/ woe/ vr)
Juf Veerle (do)

Groep 3

Juf Esther A. (ma/ di/ woe/ vr)
Juf Corrie (do)

Groep 4

Juf Renske (ma/ di/ woe/ vr)
Juf Yanaika (do)

Groep 5

Juf Tanja

Groep 6

Juf Annelies (ma/ di/ woe/ do)
Juf Yanaika (vr)

Groep 7

Juf Esther van de S. (ma/ do/ vr)
Juf Judith (di/ woe)

Groep 8

Meester Dennis

Juf Zépherine is op dit moment met zwangerschapsverlof
en zal de eerste helft van het schooljaar afwezig zijn.
Als ze terugkomt, zal er het een en ander veranderen in
de formatie. Hoe het plaatje er dan uit al komen te zien
hoort u te zijner tijd van ons.
Juf Carola, meester Walter en Juf Corrie zullen op verschillende ochtenden RT geven in de verschillende klassen.

Juf Judith stelt zich voor ...
Mijn naam is Judith Oudejans.
Ik ben de duo collega van juf
Esther in groep zeven op de
dinsdag en woensdag.
Mijn werkomgeving omvat verschillende scholen in Nederland. Afgelopen schooljaar heb
ik lesgegeven op de scholen in
West Zeeuws Vlaanderen. Ik
ben 23 jaar werkzaam in het
onderwijs.
Ik woon in België in de stad
Brugge.
Het komende schooljaar hoop ik u te ontmoeten indien de
Corona maatregelen dit toelaten.

Juf Miriam werkt op dinsdag en donderdag en is nog
enkele uren per week flexibel inzetbaar.

Aanvang school
De school start elke dag om 8.25 uur.
Net als vorig schooljaar wachten de leerlingen bij het hek
totdat het open gedaan wordt en de kinderen naar de klas
kunnen gaan.
Laat uw kind niet te vroeg naar school komen, aangezien ze
anders te lang moeten wachten aan het hek.
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Coronaregels nieuwe schooljaar
•

Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen kinderen
in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar met verkoudheidsklachten weer naar school (een loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn).
Kinderen met koorts, benauwdheid of veel hoesten
blijven wel thuis. Het advies is om deze kinderen te
laten testen.

•

Een kind met klachten dat niet getest is, mag weer
naar school als het 24 uur klachtenvrij is.

•

Als iemand in het huishouden positief getest is op
COVID-019, blijft iedereen in het huishouden thuis.

•

Als iemand in het huishouden verkouden is én benauwd is of koorts heeft, blijft iedereen in het huishouden thuis.

•

Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of
personeelslid van de school, volgen school, leerlingen
en ouders de instructies van de GGD op.

•

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter
afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen.
Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen.

•

Ouders, vrijwilligers en externen zijn weer toegestaan mits de geldende afstand– en hygiënemaatregelenen kunnen worden toegepast. Indien dat niet kan,
wordt een mondkapje geadviseerd.

Schoolscan NPO gelden
Elke school is gevraagd een schoolscan te maken vanuit NPO
(Nationaal Programma Onderwijs).
Hierin is nagegaan of er leervertraging is opgelopen als gevolg van COVID-19. Op schoolniveau zagen we de afgelopen
periode een bredere spreiding van de resultaten van onze
leerlingen.
Met extra overheidsgeld kunnen we versneld investeren in
zaken die we willen aanpakken en verbeteren.
Een van de actiepunten is het opzetten van naschoolse huiswerkbegeleiding voor de leerlingen van groep 6 t/m 8.
Op dinsdagmiddag 14 september start dit traject begeleid
door dhr. Manuel Colsen.
Op voorspraak van de leerkrachten (en in overleg met ouders) komen leerlingen in aanmerking voor deze begeleiding.
De leerlingen ‘leren leren’, een vaardigheid die je niet van
vandaag op morgen aanleert.
De groepsleerkrachten van de desbetreffende groepen zullen de ouders verder op de hoogte brengen.

Hulpouders
Omdat de coronaregels weer versoepeld zijn, maken we
graag weer gebruik van u als ouder bij verschillende activiteiten gedurende het schooljaar.
Een dezer dagen krijgt u hierover een brief waar u zich
kunt opgeven.

Meester Walter stelt zich voor …
Hallo allemaal!
Ik ben Walter de Leeuw en vanaf dit schooljaar mag ik
20 uur per week aan de slag als remedial teacher op de
Driesprong.
Na jarenlang werkzaam te zijn geweest als
groepsleerkracht in de bovenbouw op scholen op Walcheren, ben ik de afgelopen jaren werkzaam geweest als
schoolopleider. In die functie begeleidde en coachte ik
mensen die het onderwijs in wilden en was ik starterscoach voor beginnende leerkrachten. Ondanks dat ik dit
als een leuke functie heb ervaren, miste ik het direct
contact met de kinderen enorm en dat was dan ook de
reden om op de Driesprong te gaan werken. Ik ben hier
enorm blij mee en kan niet wachten om aan de slag te gaan.
Ik woon samen met mijn vriendin Annelies en pleegdochter
Jordynn in Philippine. Eén van mijn hobby’s is quizzen,
zowel het meedoen als het maken ervan vind ik leuk. Ook
zwem ik regelmatig en besteed ik graag tijd aan familie,
vrienden en kennissen. In de komende maanden hoop ik
mijn auto om te bouwen tot camper, zodat ik de jaren erna
er af en toe lekker op pad kan gaan.
Wanneer ik precies allemaal op school te vinden ben, is nu
nog niet helemaal duidelijk.
Maar als jullie op school iemand in een rolstoel zien
rijden dan ben ik het
hoogstwaarschijnlijk.
Spreek je me even aan?
Ik maak heel graag kennis met
je!
Groetjes en tot snel,
Walter
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