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Verkeer rondom de school
We merken de laatste tijd dat er weer meer kinderen op de
fiets komen (die qua afstand ook makkelijk te voet kunnen
komen) en dat het autoverkeer weer toeneemt, wat soms
leidt tot gevaarlijke/ onoverzichtelijke situaties.
We stellen het erg op prijs als u uw kind zoveel mogelijk te
voet naar school brengt/ laat komen. Indien de afstand
hiervoor te ver is, snappen we het uiteraard dat u uw kind op
de fiets brengt/ laat komen.
Probeer uw kind zo min mogelijk met de auto te brengen en
als dat niet anders kan, vragen we u uw auto niet in de Narcissenlaan of op het kruispunt (NarcissenlaanBegoniastraat) te parkeren.
Na de herfstvakantie organiseren we met een aantal leerlingen een ‘ludieke actie’ om nogmaals aandacht te vragen
voor de verkeerssituatie rondom de school.
Ook vragen we u de kinderen niet te vroeg naar school te
laten komen. Om 8.25 uur gaat de bel en gaan de hekken van
het schoolplein open.
Om 8.30 uur beginnen de lessen op school!
Alvast dank voor uw medewerking!

Trefwoord
Trefwoord is onze methode voor het
levensbeschouwelijk onderwijs op school.
Na de herfstvakantie starten we met de
lessen AVO en CVO met het thema
‘Krijgen’.
Wat krijgt een mens allemaal in zijn leven? Krijgt hij altijd wat hij wil of waar
hij op hoopt? Waarom krijgt de één heel
veel terwijl de ander het met bijna niks moet doen?
Moet je altijd blij en dankbaar zijn met wat je krijgt?
Of mag je ook teleurgesteld zijn?
Tijdens de AVO lessen gaan de kinderen hierover in gesprek en worden de kinderen zich bewust van de impact
die het krijgen (of juist niet krijgen) van dingen kan hebben op je leven. Ze stellen zich de vraag in hoeverre dit
(niet) krijgen bijdraagt aan het levensgeluk van mensen.
De Bijbelverhalen tijdens de CVO lessen gaan in dit thema over Naäman, officier in het leger van de koning van
Aram. Een man van aanzien, met gezag, met macht. Een
man die niet wacht tot hij iets krijgt, maar het gewoon
pakt, als hij daar zin in heeft. Maar ook een man met een
huidziekte, die hij zomaar heeft gekregen. Ongevraagd en
ongewild ...

Afsluiting lessen muziekimpuls
De afgelopen zes weken heeft Toonbeeld de leerlingen van
groep 4 t/m 8 enthousiast proberen te maken voor een
bepaald instrument of zang.
Aanstaande donderdag (21 oktober) willen ze dit graag ten
gehore brengen d.m.v. een ‘concert’.
Bij goed weer zal dit om 13.00 uur aan u als ouder ten gehore gebracht worden (op het schoolplein). Dit zal een
klein half uurtje duren.
Bij slecht weer zullen we de voorstelling binnen uitvoeren.
Helaas is de ruimte te klein om u als ouder daarbij uit te
nodigen. We zullen er dan een video van maken en het delen
via Parro.
In de loop van donderdagmorgen wordt er hierover een
beslissing gemaakt en zal u hierover ingelicht worden.
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Agenda

Jarig!

19 oktober:
Cultuurmenu groep 3 en 4: “ Prentenboektheater”

Willem (gr 1-2a) wordt 24 oktober 5 jaar!

19 oktober:
Groepsbezoek bibliotheek groep 6

Khalifa (gr 6) wordt 11 november 10 jaar!

21 oktober:
Afsluiting muziekimpuls groep 4 t/m 8
25 t/m 29 oktober:
Herfstvakantie. Alle leerlingen zijn vrij!
1 november:
Show Mad Science
3 november:
Nationaal Schoolontbijt
8 november:
Groepsbezoek bibliotheek groep 3 en 4
10 november:
Luizenpluis
18 november:
Ouderbijeenkomst leren anders organiseren

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 december.

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 december.

Bente (gr 5) wordt 20 oktober 9 jaar!

Lynn (gr 7) wordt 22 oktober 11 jaar!
Emma (gr 7) wordt 29 oktober 10 jaar!
Wasim (gr 7) wordt 4 november 12 jaar!
Daphne (gr 8) wordt 9 november 12 jaar!

Nieuws vanuit de MR ...
Donderdag 7 oktober is de medezeggenschapsraad voor de
eerste keer dit schooljaar bijeen gekomen.
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen
die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan
gaan over bijvoorbeeld vakantieregelingen, inzet personeel,
de schoolgids e.d.
Op dit moment nemen de volgende personen zitting in de
MR: mevr. J. Buijze (ouder), dhr. P. de Guchteneire (ouder,
voorzitter), dhr. A. Kingma (ouder), mevr. R. van Puijvelde
(leerkracht), dhr. W. de Leeuw (leerkracht), mevr. Y. Dhont
(leerkracht), P. Vercouteren (adviserend lid).
Graag willen we u in deze rubriek op de hoogte houden over
wat er besproken is in deze vergaderingen.
Het verkeer rondom de school was een belangrijk punt waar
we het over gehad hebben. Het valt op dat dat het autoverkeer toeneemt en soms leidt tot gevaarlijke situaties.
Daarnaast hebben we besproken wat de stand van zake is
betreffende onze toekomstige school. Locatie van de school
is nu inmiddels bekend: Windlust 2. Ze hopen dit begin 2025
te realiseren.
Bewegend leren blijft een speerpunt op onze school. Vooral
in de groepen 1 t/m 4 blijkt de combinatie van bewegen en
leren zeer effectief te zijn. Ook de inzet van juf Natascha
(MRT) n.a.v. de MQ scan wordt dit schooljaar vervolgd.
Daarnaast wordt er gekeken of er voor deze groep leerlingen nog een vervolgtraject/ verwijzing nodig is.
Ook hebben we samen de jaarevaluatie 2020-2021 doorgenomen en het jaarplan besproken van dit schooljaar.
De MR is ten alle tijde beschikbaar voor vragen en/of opmerkingen die u graag kwijt wilt. U kunt de genoemde personen gerust aanspreken, maar als u liever uw vraag mailt, is
dit ook mogelijk: MRdedriesprong@probaz.nl
De volgende MR vergadering staat gepland op 7 december.

Naschools experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Mad Science start op 23 november een cursus op De Driesprong. Alle kinderen die een flyer mee naar huis krijgen kunnen
zich hiervoor inschrijven. Deze flyer wordt uitgedeeld na de show van Mad Science die op 1 november uitgevoerd zal worden
op school.
Tijdens deze cursus gaan kinderen aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. Een welkome afwisseling na een drukke schooldag! Ga naar huis met leuke gadgets en steek er ook nog iets van op!
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school, duren 60 minuten en starten 15 minuten nadat de school uit is.
Verdere informatie vindt u op: https://inschrijven.mad-science.nl
Basisschool De Driesprong
Narcissenlaan 37
4542 BS Hoek
0115-441671
Email: directie@probaz.nl

Leren anders organiseren

Nationaal schoolontbijt

Vorig schooljaar zijn we als team gestart met het traject
“Leren anders organiseren”. Tijdens de fusiebesprekingen
hebben we de richting bepaald van ons toekomstig onderwijs. Ons ideaalbeeld is een overgang van het huidige leerstofjaarklassensysteem naar een meer kindvolgend onderwijs. Vorig schooljaar hebben we ons vooral gericht op wat
dat vraagt van de leerkrachten: veilig groepsklimaat, vaste
structuren en eenduidig toepassen van regels en routines in
alle groepen, kennis van leerlijnen, goed volgen van leerlingen
en de juiste leerstappen nemen voor die leerling. Speerpunt
was het rekenonderwijs binnen onze school.
Dit schooljaar richten we ons ook op wat dat vraagt van kinderen: een zelfstandige leerhouding ontwikkelen en zodoende leren “wat je moet doen als je niet weet wat je moet
doen”.
Zo willen we steeds meer toegroeien naar een school waar
de doorgaande ontwikkelingslijn voor iedere leerling duidelijk is en de leerkracht als coach de kinderen in de groep
begeleidt bij het zelfstandig leren. Goed instructie geven is
en blijft een essentieel onderdeel om kinderen zodoende de
juiste leerstrategieën aan te kunnen leren.
Dit schooljaar blijven we ons hierin ontwikkelen en volgen
studiebijeenkomsten, er zijn klassenbezoeken gepland en
het is steeds een terugkomend agendapunt tijdens vergaderingen.

Woensdag 3 november ontbijten we
met de kinderen samen op school
ter gelegenheid van het Nationaal
Schoolontbijt.
Een moment waar we samen aandacht
besteden aan gezond ontbijten en het belang ervan.
Wilt u deze dag uw kind een extra tas meegeven naar
school met daarin een plastic afwasbaar bordje, bekertje
en bestek?

Nieuwsgierig geworden naar dit traject?
Graag willen we u op maandag 18 november om 19.00 uur
uitnodigen voor een informatieavond “Leren anders organiseren”.
Deze bijeenkomst zal gegeven worden door dhr.
T.Nuyens, onze cursusleider.
Aangezien we de ruimte voor deze bijeenkomst aan zullen
passen aan het aantal personen, vragen we u van te
voren op te geven voor deze bijeenkomst.
Graag voor 9 november opgeven via volgend mailadres:
y.dhont@probaz.nl
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