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Sinterklaas
Vrijdag 3 december vieren we
Sinterklaas op school.
Dit jaar ontvangen we de Sint en
zijn gevolg op het stukje plein
voor het hek van groep 3 en 4.
Ouders zijn welkom, maar graag
op gepaste afstand van dit stukje plein (en van elkaar).
Groep 1 t/m 4 heeft in de ochtend een activiteitencircuit,
waarbij Sinterklaas ook een bijzondere rol heeft.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 zullen surprises maken voor
elkaar en die dag gezamenlijk uitpakken. Op het einde van de
morgen zullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 Sinterklaas en
zijn pieten nog even uitzwaaien. Verdere informatie hierover
wordt gedeeld via de groepsleerkrachten.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken als
pauzehapje mee te nemen.
We maken er samen een gezellig sinterklaasfeest van!

Nieuws vanuit de identiteitscommissie ...
De identiteitscommissie bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten, die beiden voor de helft bestaan uit AVO en
CVO achtergrond. De rol van de identiteitscommissie is
meedenken over de invulling en het bewaken van het vormingsonderwijs op onze school. Op de website van onze
school is de samenstelling terug te vinden: Identiteitscommissie - Basisschool de Driesprong
Dinsdag 19 oktober j.l. is de identiteitscommissie voor de
eerste keer dit schooljaar bijeen gekomen. In deze eerste
vergadering hebben we de start van het schooljaar besproken m.b.t. de levensbeschouwelijke lessen.
Daarnaast hebben we een afvloeiingslijst opgesteld voor de
komende jaren. Aangezien vorig schooljaar de AVO-CVO
gedeeltelijk vervielen en er ook geen Kerst– en Paasfeest
was, was er voor de identiteitsgroep geen reden om te
overleggen met elkaar. We hebben daarom de keuze gemaakt de afvloeiingslijst een jaartje door te schuiven.
Daarnaast hebben we tijdens dit eerste overleg het Kerstfeest gedeeltelijk besproken.

Trefwoord
Trefwoord is onze methode voor het
levensbeschouwelijk onderwijs op school.
Vanaf volgende week (week 47-48-49)
starten we tijdens de lessen AVO en
CVO met het thema ‘Zie je het?’.
De kinderen hebben het vast al opgemerkt: de folders, de reclamebeelden,
de lichtjes. Tekenen dat de decembermaand eraan zit te komen. Een periode die zowel spanning
als gezelligheid met zich meebrengt. Een tijd waar sommige mensen met ongeduld en verlangen naar uitijken, terwijl
anderen opzien tegen de drukte of juist de eenzaamheid.
Het thema ’zie je het?’ gaat over hoe we in de wereld om
ons heen tekenen kunnen ontdekken van wat er nog niet is,
maar wat wel werkelijkheid kan worden.
Tijdens de AVO lessen worden de kinderen zich ervan
bewust dat mensen op verschillende manieren naar de wereld kunnen kijken. Ze ontdekken de betekenis van kleine
tekenen van een meer duurzame wereld en een wereld van
vrede en rechtvaardigheid.
De Bijbelverhalen tijdens de CVO lessen gaan in dit thema over Jesaja, een ‘ziener’ die hier heel goed in blijkt te
zijn ...

Aandacht rondom de verkeerssituatie rondom de school
Deze week organiseren we in samenwerking met een aantal leerlingen van groep 8
een ‘ludieke actie’ om nogmaals aandacht te vragen voor de verkeerssituatie
rondom de school. Aandacht voor het naar school brengen van uw kind te voet of
met de fiets. Maar ook aandacht voor het parkeren voor school, wat leidt tot
gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties.
U ziet de leerlingen deze week vanzelf verschijnen met flyers!
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Agenda

Jarig!

22 november:
Voorleesactiviteit groep 1 en 2

Isa (gr 1-2a) wordt 30 november 6 jaar!

3 december:
Sinterklaas op school
6-10 december:
Oudergesprekken (voortgangsgesprekken)

Ben (gr 1-2b) wordt 5 december 5 jaar!
Job (gr 1-2b) wordt 5 december 5 jaar!
Sena (gr 3) wordt 19 november 6 jaar!
Joas (gr 3) wordt 24 november 6 jaar!
Ruben (gr 3) wordt 24 november 6 jaar!
Bas de S. (gr 4) wordt 2 december 8 jaar!

Coronaregels
Op 12 november jl. hebben we vanuit de persconferentie
begrepen dat de basismaatregelen weer strak worden aangehaald. Voor het basisonderwijs worden er (op dit moment)
geen extra maatregelen opgelegd.
Hier nogmaals de belangrijkste punten:

•

Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen kinderen
in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar met verkoudheidsklachten 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 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 toegestaan mits
de geldende afstand– en hygiëne maatregelen en kunnen worden toegepast. Indien dat niet kan, wordt een
mondkapje geadviseerd.

Sofie (gr 5) wordt 1 december 9 jaar!
Elianne (gr 5) wordt 5 december 8 jaar!
Jennifer (gr 6) wordt 25 november 10 jaar!
Emily (gr 8) wordt 16 november 12 jaar!
Lieke (gr 8) wordt 30 november 12 jaar!
Bo (gr 8) wordt 1 december 12 jaar!
Roan (gr 8) wordt 6 december 12 jaar!

Alvast gefeliciteerd allemaal!!!

Voorleeswedstrijd
Hoi allemaal, ik ben heel blij dat ik de voorleeswedstrijd
van afgelopen vrijdag 12 november heb gewonnen!
Eerst geloofde ik het niet, pas toen ik de oorkonde en de
boekenbon kreeg geloofde ik het.
Ik vond het niet zo spannend. Ik kreeg wel een beetje
kriebels in mijn buik toen ik op de leesstoel zat, maar dat
was snel over. Ik hoop dat ik nog meer rondes kan halen!
Groetjes Maud

We hopen dat de maatregelen niet al te veel hinder met zich
meebrengen. Dringend advies is om weer extra alle basismaatregelen in acht te nemen.

Hopelijk blijft het bij een tijdelijke lockdown!
Mochten er tussentijds nog andere ontwikkelingen zijn, houden we u hiervan op de hoogte.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Batterijen inleveren op school
Wist u dat er bij de ingang van de school
een doos staat om lege batterijen in te
zamelen????
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