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Nieuws vanuit de identiteitscommissie ...

Trefwoord

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

Trefwoord is onze methode voor het levensbeschouwelijk onderwijs op school.

Dinsdag 24 mei jl. is de identiteitscommissie voor de derde
keer dit schooljaar bijeen gekomen.
In deze vergadering hebben we allereerst teruggeblikt op
de Paasviering. Fijn om te horen dat er zoveel positieve reacties zijn …
Daarnaast hebben we het gehad over een extra afsluitingsmoment rondom een thema van Trefwoord (de methode van
ons levensbeschouwelijk onderwijs op school). De verdere
uitwerking hiervan leest u in het stukje hieronder.
Een ander punt in deze vergadering is de lijst van aftreden
van onze identiteitscommissie aan het eind van dit schooljaar. Aan het eind van dit schooljaar zullen 2 ouders (mevr.
M. Wisse en dhr. L. Kalisvaart) en 2 leerkrachten (mevr. V.
Ditewig en mevr. Y. Dhont) aftreden. Dat betekent dat wij
op zoek zijn naar nieuwe ouders die zitting willen nemen in
onze commissie!
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij
eens van ons.

Op dit moment hebben we het binnen onze
lessen van AVO en CVO over het thema
“kwetsbaar” (week 22-23-24).
Een been breken, of een mooie vaas, het
doet allebei pijn. Maar het kan nu eenmaal
gebeuren. Mensen, dingen, dieren en planten zijn kwetsbaar en daar moeten we mee leren leven.
Tijdens de AVO lessen staan de kinderen stil bij de
kwetsbaarheid die bij het leven hoort en ons menselijk
maakt. Ze ontdekken hoe mensen werken aan weerbaarheid en zich inzetten voor de zwakkeren in de samenleving.
In een prachtig verhaal over kwetsbaarheid ontdekken de
leerlingen tijdens de CVO lessen het Bijbelboek Rechters.
Nog voordat hij geboren wordt is Simson al voorbestemd
om een sterke kerel te worden met een bijzondere missie.
Een aan God toegewijd kind, dat als teken van die toewijding zijn haren niet zal afscheren. En de enorme spierkracht die hem geschonken wordt zal hij gebruiken om het
volk van Israël te bevrijden van de vijandelijke Filistijnen.
Maar deze krachtpatser heeft een zwakke plek: hij valt
voor vrouwen ‘uit het vijandelijke kamp’. De onoverwinnelijke blijkt kwetsbaar … Simson faalt in zijn opdracht.
Toch blijft God hem trouw, zelfs als alles aan het einde
van het verhaal letterlijk instort …

Slotviering thema ‘Kwetsbaar’
Aan het einde van deze AVO-CVO lessencyclus
“kwetsbaar” (het thema waar ons levensbeschouwelijk onderwijs nu over gaat) zullen we met alle groepen een slotviering doen. Tijdens deze viering laten alle AVO en CVO leerlingen aan elkaar zien wat ze in dit thema geleerd hebben.
Er worden liedjes gezongen, verhalen verteld en toneelstukjes uitgespeeld.
Deze slotviering zal op school plaats vinden in de combinaties groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.
U zal ter zijner tijd van deze viering wel wat foto’s voorbij
zien komen via Parro ...

Oproep nieuwe leden identiteitscommissie!
Vindt u het interessant om mee te denken/ praten over ons
levensbeschouwelijk onderwijs op school?
Heeft u visie op en affiniteit met AVO-CVO onderwijs en
vraagstukken rondom identiteit?
Wilt u graag lid worden van onze identiteitscommissie?
Dan kunt u vòòr 10 juni 2022 een motivatie sturen aan de
voorzitter van de identiteitscommissie: A. Dieleman
(a.dieleman@probaz.nl).
Vervolgens zullen er aan de hand van deze aanmeldingen
verkiezingen uitgezet worden.
We hopen op veel aanmeldingen!!

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!

1 juni:

Inloopmorgen ouders

Benthe (gr 1-2a) wordt 31 mei 6 jaar!
Lauren (gr 1-2a) wordt 8 juni 6 jaar!

Inloopmorgen ouders
Cultuurmenu groep 5-6: ‘ De muziekkoning’

Abdul (gr 4) wordt 11 juni 8 jaar!
Nikki (gr 4) wordt 16 juni 8 jaar!
Isa (gr 4) wordt 19 juni 8 jaar!

Pinksteren (vrije dag voor alle leerlingen)

Lucas (gr 6) wordt 7 juni 10 jaar!
Emma (gr 6) wordt 11 juni 10 jaar!
Aaron (gr 6) wordt 15 juni 10 jaar!

3 juni:

6 juni:
7 juni:

Extra vrije dag voor alle leerlingen

8-9-10 juni:
Groep 8 schoolkamp
13 juni:
Start afname cito-eind

Finn (gr 8) wordt 31 mei 12 jaar!
Hester (gr 8) wordt 18 juni 12 jaar!

Alvast gefeliciteerd allemaal!

14 juni:
Schoolfotograaf

Schoolreis

16 juni:
Hoekse feesten academie

Nog even en we gaan op schoolreis (maandag 20 juni) …

17 juni:
Inloopspreekuur GGD en Aan-Z
20 juni:
Schoolreis groep 1 t/m 7
21 juni:
Afname MQ-scan groep 3 t/m 8

De leerlingen van groep 1 en 2 gaan naar het ‘t Klok’uus en
de leerlingen van groep 3 t/m 7 gaan naar Bellewaerde.
Net als vorig jaar vertrekken we vanaf de Rozenlaan (ter
hoogte van nummer 3). Daar staan de bussen en verzamel
je bij de groepsleerkracht. Aan het einde van de dag komen we daar ook weer terug.
Vertrek- en aankomsttijden

24 juni:
Extra vrijde dag voor alle leerlingen!

Groep 3-7: Verzamelen om 8.15 uur. We verwachten terug te zijn om 17.00 uur. Mocht er vertraging zijn door
het verkeer, zullen we dit via Parro tijdig laten weten.
Groep 1-2: verzamelen om 8.30 uur. We verwachten om
14.30 uur terug te zijn.

GGD inloopspreekuur

Wat moeten de leerlingen meenemen?

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 juni

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 leerlingen van groep 1 en 2 hoeven niks mee te nemen.
Voor alles wordt gezorgd!
De leerlingen van groep 3 t/m 7 moeten een stevige (rug)
tas meenemen met daarin voldoende eten en zeker ook
genoeg drinken. Probeer gezonde dingen mee te geven en
de hoeveelheid snoep en koek te beperken. De kinderen
mogen een bedrag van 7,50 euro aan zakgeld meenemen.
We gaan met groep 3 t/m 7 naar België en dus is een geldig identiteitsbewijs of paspoort verplicht. We willen u
daarom vragen deze op de ochtend in te leveren bij de
groepsleerkracht. Ze zullen deze meenemen en er zorg
voor dragen. Aan het einde van de dag worden ze bij het
uitstappen teruggegeven.

De eerstvolgende datum is vrijdag 17 juni
Van 8.30 tot 9.00 uur kunt u haar bij ons op school vinden en
haar om advies vragen.

Inloopmorgen
Op woensdag 1 juni of vrijdag 3 juni nodigen we u
van harte uit om uw kind ‘s morgens zelf de klas
in te brengen!
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Hoekse feesten

Cynthia stelt zichzelf voor ...

Donderdag 16 juni gaan we met alle leerlingen van de school
naar de “Hoekse feesten academie”.

Graag stel ik mezelf aan u voor…

Groep 1 en 2 gaan naar een optreden kijken van ‘Meneer
Neus’ in de feesttent bij de molen.
Groep 3 en 4 krijgen de ‘Tikkie Taco show’ te zien.
Groep 5 en 6 gaan deelnemen aan ‘Circus Koekepan’.
Groep 7 en 8 gaan een bezoek brengen aan de asfalt centrale van H4A in Sluiskil.
Deze activiteiten vinden tijdens schooltijd plaats.

Mooie opbrengst Mini-Roparun!
Vrijdag 20 mei hebben de leerlingen van groep 7 en 8 meegedaan aan de Mini-Roparun . Een sponsorloop estafetteloop
van ongeveer 65 kilometer door Zeeuws-Vlaanderen waarbij
de kinderen een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker.
Een knappe prestatie met een mooi bedrag die we als school
geschonken hebben aan de stichting ROPARUN: €1409!!
Trots op alle kinderen en ouders die geholpen hebben!

Tot mijn grote vreugde heeft het bestuur van Elevantio
mij benoemd als nieuwe directeur van de Driesprong wanneer meester Piet met pensioen gaat.
Via de zijlijn mocht ik al kennismaken met de Driesprong
en ik was meteen enthousiast. De mooie school die het nu
al is, wil ik graag voortzetten in Hoek. Met in de toekomst
een plek in het multifunctioneel centrum.
Wie ben ik? In ben woonachtig in Terneuzen en woon daar
samen met mijn man en zoontje van 4. In september 2022
verwachten we ons tweede kindje. In Terneuzen zet ik mij
in voor de gemeenschap door op zaterdag scoutingleiding
te geven. Qua sport, doe ik aan tennis en padel. Daarnaast
heb ik als hobby’s lezen en koken.
Kinderen zijn mijn grote passie en voor hen ben ik het
onderwijs in gegaan. Het onderwijs vind ik een boeiende
wereld, waarin leerkrachten en ouders kinderen zo goed
mogelijk voorbereiden op de toekomst.
Momenteel ben ik groepsleerkracht van groep 1c en
plaatsvervangend directeur op De Parel in Terneuzen, ook
onderdeel van de stichting Elevantio. Naast deze taken
ben ik actief als voorzitter van de medezeggenschapsraad
(MR) van de Parel en als voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Elevantio.
In juni en juli van dit schooljaar zal ik twee dagen in de
week op de Driesprong meelopen om mezelf in te werken.
Hierbij zal ik kennismaken met het team en de kinderen.
Hierbij ontmoet ik u ook wellicht op het plein of in de
school. Wie mijn zwangerschapsverlof zal vervangen is nog
niet duidelijk. Zodra hier meer over bekend is, hoort u
hiervan.

Met vriendelijke groet,
Cynthia de Kock

Schoolfotograaf 14 juni
Dinsdag 14 juni komt de schoolfotograaf bij ons op school.
Alle leerlingen zullen individueel en met hun klas op de foto
gaan. Daarnaast zullen er interne broertjes– en zusjesfoto’s
genomen worden.
Dit schooljaar bestaat er ook de mogelijkheid om externe
broertjes- en zusjesfoto’s te laten nemen. Via Parro had u
hier al eerder informatie over gekregen om in te schrijven.
Rekening houdend met de kledingkeuze van uw kind …
Er is gekozen voor een witte achtergrond, dus witte kledij is
niet raadzaam!

We zijn overigens nog op zoek
naar 1 ouder die gedurende deze dag
wil helpen!
Geef je op via y.dhont@probaz.nl
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