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Trefwoord

Mini-Roparun
Vrijdag 20 mei doen de leerlingen van groep 7 en 8 met
drie teams mee met de Mini-Roparun 2022.
De Mini-RopaRun Zeeuws-Vlaanderen is een sponsor estafetteloop van ongeveer 65 kilometer door ZeeuwsVlaanderen waarbij kinderen tussen 10 en 15 jaar in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier
geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit
het motto: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen
dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.
En Mini-Roparunteam bestaat uit minimaal 8 lopers die ieder
gemiddeld zo’n 8 kilometer lopen. Daarnaast bestaat een
team uit minimaal twee fietsers en nog een aantal begeleidende auto’s.
De doelstelling van de stichting is om zoveel mogelijk geld in
te zamelen voor de stichting ROPARUN. De stichting ROPARUN besteedt deze gelden aan de palliatieve zorg van kankerpatiënten.

De Kinderen van groep 6 t/m 8
komen vrijdag 13 mei, lege
flessen ophalen in Hoek om
geld in te zamelen voor dit
doel.

Trefwoord is onze methode voor het
levensbeschouwelijk onderwijs op
school.
Op dit moment hebben we het binnen
onze lessen van AVO en CVO over het
thema “geen zin” (week 19-20-21).
In dit thema gaan de kinderen op zoek
naar wat mensen, ook zij zelf, onzinnig
of juist zinvol vinden.
Tijdens de AVO lessen ontdekken de leerlingen dat sommige waarden, zoals veiligheid en behoud van de natuur,
breed gedeeld worden in de samenleving en wij de inzet
daarvoor als zinvol erkennen.
In het Bijbelboek Jona, wat de leerlingen tijdens de CVO
lessen te horen krijgen, gaat het over een van de grootste
levensvragen: wat is de zin van de vergeving? Het verhaal
is interessant omdat het iets toevoegt aan het thema.
Namelijk de vraag of het wel louter en alleen van een enkel individu mag afhangen om te bepalen of iets zinvol is
of niet.

Nieuws vanuit de MR ...
Donderdag 19 april is de medezeggenschapsraad weer 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.
De procedure voor het benoemen van onze nieuwe directeur
met ingaande van volgend schooljaar is besproken.
Daarnaast is het onderwerp MFA Hoek en de gymzaal aan
bod gekomen.
We hebben teruggeblikt op de Koningsspelen en de Paasviering en reacties vanuit ouders besproken.
Verder is de opbouw en de inhoud van onze MR vergaderingen aan bod gekomen.
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 28 juni.

Aan het einde van deze AVO-CVO lessen gaan de leerlingen terug naar hun eigen klas en vertellen aan elkaar
wat ze geleerd hebben.
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Agenda

Jarig!

11 mei:

Robbin (gr 1-2a) wordt 15 mei 5 jaar!

Luizenpluis

20 mei:
Inloopspreekuur GGD/ Aan-Z
Mini-roparun groep 7-8
24 mei:
Bijeenkomst identiteitscommissie De Driesprong
25 mei:
MQ scan groep 1-2

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 20 mei

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 20 mei
Van 8.30 tot 9.00 uur kunt u haar bij ons op school vinden en
haar om advies vragen.

Winnaars speurtocht Kinderkunstweek
Voor de vakantie hebben we vele ouders mogen verwelkomen
bij ons op school tijdens de tentoonstelling n.a.v. de Kinderkunstweek.
Uiteindelijk hebben we, door het invullen van de speurtocht,
vier kinderen blij kunnen maken met een boekenbon.
Veel plezier ermee!

Evelina (gr 1-2b) wordt 23 mei 5 jaar!
Isa (gr 3) wordt 12 mei 7 jaar!
Tim (gr 3) wordt 27 mei 7 jaar!
Mike (gr 3) wordt 28 mei 7 jaar!
Sacha (gr 3) wordt 29 mei 7 jaar!
Evie (gr 4) wordt 18 mei 8 jaar!
Fenne (gr 4) wordt 24 mei 8 jaar!
Mamtou (gr 5) wordt 22 mei 9 jaar!
Rosanne (gr 5) wordt 23 mei 9 jaar!
Levi (gr 6) wordt 18 mei 10 jaar!
Cato K. (gr 7) wordt 18 mei 11 jaar!
Maxim (gr 7) wordt 26 mei 11 jaar!
Yolien (gr 7) wordt 30 mei 12 jaar!
Jesse (gr 8) wordt 14 mei 12 jaar!

Alvast gefeliciteerd allemaal!

MQ scan
Ieder kind heeft recht op een goede motorische ontwikkeling in een veelzijdige beweegcontext. Hiermee wordt
bedoeld dat de beweegvaardigheid en het beweegplezier
bij de jeugd gestimuleerd moet worden en dat ieder kind
minimaal één uur per dag zou moeten bewegen, voor, tijdens of na schooltijd. Als we als ouders en school inzicht
krijgen in de ontwikkeling van de motorische vaardigheden
van uw kind kunnen we samen een bijdrage leveren aan dit
beweegplezier.
Om inzicht te krijgen in de motorische vaardigheden en/
of beweegachterstanden willen we als school de motorische vaardigheden meten, registeren en volgen. Hiervoor
willen we gebruik maken van de MQ scan en deelnemen aan
het project Zeeuws brede screening.
De school heeft als enige inzage in de individuele rapportages van uw kind. U ontvangt na afloop via school een rapportage van uw eigen kind met de MQ score. Als uw kind
beneden gemiddeld scoort, zal de school u benaderen en
de mogelijkheden van individuele begeleiding met u bespreken.
Binnenkort ontvangt u een brief waarbij u toestemming
kunt geven voor deze screening.
Voor de groepen 1 en 2 zal
deze MQ scan plaatsvinden
op 25 mei.
Voor de groepen 3 t/m 8 zal
dat op 21 juni gebeuren.
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