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Schoolontbijt/ sponsorloop

Trefwoord

Woensdag 9 november ontbijten we met
alle kinderen samen op school ter gelegenheid van het Nationaal Schoolontbijt. Een
moment waar we aandacht willen besteden
aan gezond ontbijten en het belang ervan.

Trefwoord is onze methode voor het
levensbeschouwelijk onderwijs op school.

Daarna zullen we starten met de sponsorloop. De kinderen van groep 1 t/m 4 lopen
om 9.30 uur rondjes op het schoolplein, de kinderen van
groep 5 t/m 8 lopen een rondje om de school via de brandgang achter school.
Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om
de kinderen aan te moedigen!
Inmiddels hebben de leerlingen al een intekenlijst mee
naar huis gekregen om sponsors te zoeken. Na afloop van
de sponsorloop zullen zij deze lijst terug mee krijgen met
daarop het aantal gelopen rondjes, zodat ze daarna geld bij
de sponsors kunnen ophalen.
Een gedeelte van de opbrengst van deze sponsorloop zal dit
naar de ouderraad gaan (voor schoolreisjes, Pasen en andere feesten). Het andere deel naar een goed doel: De ’geven
en nemen kast’. Een kast die naast de Kerk staat gevuld
met levensmiddelen, waar mensen gebruik van kunnen maken die het hard nodig hebben.

Wilt u er nog even aan denken uw kind die dag een
extra tasje mee te geven met daarin een bord,
drinkbeker en bestek?

Deze week starten we met het thema
“Doelgericht” (week 44-45-46).
In dit thema worden de kinderen zich bewust van de rol die doelen spelen in hun
leven. Ze leren die bevragen op betekenis
en waarde. En ze denken na over de zinvolheid van spelen en doelloos lummelen.
In dit thema staan de leerlingen van AVO stil bij concrete
doelen waarmee ze dagelijks te maken hebben, zoals bijvoorbeeld je zwemdiploma halen en een belangrijke voetbalwedstrijd winnen. Daarbij stellen ze zich de vraag: Wat
betekent het om je doelen zelf te kunnen kiezen? Wanneer is een doel goed en zinvol? Heiligt het doel altijd het
middel?
Een doelgerichte cultuur heeft ook nadelen. De CVO leerlingen ervaren dat lanterfanteren er niet bij is in de Bijbelverhalen. Ze gaan over Jakob die een duidelijk doel
heeft in zijn leven: met hem (en niet met zijn broer Ezau
die maar 1 minuutje ouder is) moet het verhaal van God
verder gaan. Aan hem moet de belofte van god aan opa
Abraham en vader Isaak worden doorgegeven. Om dat
doel te bereiken, ontfutselt Jakob slinks zijn broer het
eerstgeboorterecht en vervolgens bedriegt hij zijn oude
vader. Nu is hij, de jongste, de gezegende. Het doel heiligt het middel …

Uiteraard mogen de kinderen deze dag sportief
gekleed naar school komen!

Luizencontrole
Woensdag 2 november is er weer luizencontrole (elke
woensdag na de vakantie).
Zou u erop willen letten deze dag geen gel in de haren
van uw kind te doen en de haren los te laten of in een
staart te doen, zodat er snel gehandeld kan worden.
Dank daarvoor!

Nieuwe mailadressen
Vlak voor de herfstvakantie zijn we op school gemigreerd
naar de Elevantio omgeving. Dat betekent dat al onze
mailadressen zijn gewijzigd.
De mailadressen van de leerkrachten beginnen met hun
voor– en achternaam gevolgd door @elevantio.nl
Ook het schooladres is veranderd naar:
driesprong@elevantio.nl.
U kunt ons uiteraard ook altijd telefonisch bereiken of
via Parro.

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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Narcissenlaan 37
4542 BS Hoek
0115-441671
Email: driesprong@elevantio.nl

Agenda

Jarig!

31 oktober:
Start tussenmeting DMT/ AVI (leestoetsen)
Juf Jessica (bibliotheek) leest voor in groep 1-2
Start muzieklessen Toonbeeld gr 1-2-3-7-8

Osama (gr 1-2a) wordt 10 november 5 jaar!

2 november:
Luizenpluizen
Inloopmorgen ouders

Wasim (gr 8) wordt 4 november 13 jaar!

3 november:
Cultuurmenu ‘net als in de film’ groep 5-6
4 november:
Inloopmorgen ouders
Inloopspreekuur GGD/ Aan-Z
7 november:
Start kanjerlessen met ouders
9 november:
Nationaal schoolontbijt + sponsorloop
14 november:
Biebbezoek groep 3-4 ‘Warboel in de bibliotheek’
15 november:
Afname MQ-scan groep 3 t/m 8
21 november:
Start oudergesprekken

GGD inloopspreekuur
Maandelijks houdt Sarina Dekker van de GGD
op onze school een inloopspreekuur waar u met al uw vragen
omtrent de opvoeding naar toe kunt.
Dit schooljaar zal Sarina een aantal keer op dinsdag en op
vrijdag op school te vinden zijn.
De eerstvolgende datum is vrijdag 4 november van 8.15-9.30
uur.

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

Inloopmorgen ouders
Op woensdag 2 november en vrijdag 4 november nodigen we
u van harte uit om uw kind ‘s morgens zelf de klas in te
brengen!
Kunt u even een kijkje nemen in de klas ...

Sena (gr 4) wordt 19 november 8 jaar!
Khalifa (gr 7) wordt 11 november 11 jaar!

Allen van harte gefeliciteerd!

Nieuws vanuit de MR ….
Donderdag 18 oktober 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), mevr T. Spuesens
(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.
Een aantal weken geleden is er via de nieuwsbrief
gevraagd voor nieuwe ouders in onze MR aangezien
dhr. A. Kingma aftredend (en herkiesbaar) was.
Helaas hebben we daar geen reacties op gekregen.
Dat betekent dat dhr. A. Kingma weer is benoemd
voor een periode van drie jaar. Ook mevr. T. Spuesens (leerkracht) is benoemd in de MR, aangezien
dhr. W. van Leeuw (leerkracht) niet meer werkzaam
is bij ons op school.
We hebben tijdens dit overleg het draaiboek corona
doorgesproken. Ook hebben we het uitgebreid gehad
over het toekomstig MFA in Hoek. Daarnaast is het
plan bewegingsonderwijs nog eens ter sprake gekomen als we geen gebruik meer van de gymzaal kunnen
maken (waarschijnlijk per schooljaar 2023-2024).
Het invullen van de agenda voor de oudergesprekken
in Parro blijkt voor veel ouders niet handig te zijn
dat deze na schooltijd open gezet worden. We zullen
het in het vervolg rond 18.00 uur open zetten, zodat
ieder een eerlijke kans heeft om zich in te schrijven.
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@elevantio.nl
De volgende MR vergadering staat gepland op 13 december.
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MFA Hoek

ENZK/ Toonbeeld

Het lijkt er nu toch echt van te komen … de bouw van het
multifunctionele accommodatie in Hoek, eind 2025 hopen we
dat het er staat. Ook wij als school zullen een van de partners zijn die in dit gebouw komen te zitten.
Maar daar gaat natuurlijk nog een heleboel aan vooraf.
Voor de herfstvakantie is een nieuwe werkgroep geformeerd met alle partners waaronder wij als school, de bibliotheek, het dorpshuis, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, de
peuterspeelzaal en ZorgSaam.
De bijeenkomsten worden geleid door een projectgroep,
waar onder andere ook de architecten al bij betrokken worden.

Voor de herfstvakantie zijn de groepen 3,4 en 5 begonnen met de blokfluitlessen van ENZK, onze plaatselijke muziekvereniging in Hoek. Op
deze manier hopen ze kinderen enthousiast te maken voor muziek, want
ENZK is op zoek naar jong talent!
Muziek maken is leuk, maar zeker in
het begin niet makkelijk. Motivatie,
doorzetting en discipline kunnen leiden naar veel plezier!

De eerste bijeenkomst van 11 oktober was vooral gericht op
het kennis maken met elkaar en werd ons een huiswerkopdracht meegegeven: maak een moodboard.
Maandag 31 oktober is tweede bijeenkomst en zullen deze
moodboards gepresenteerd worden aan elkaar, waardoor de
architecten al een gevoel zullen krijgen bij het gebouw wat
ze uiteindelijk zullen moeten gaan ontwerpen. Ook zullen de
verschillende ruimtes in het gebouw aan bod komen en de
verdeling ervan.
Uiteraard houden we u via deze nieuwsbrief op de hoogte
van alle verdere ontwikkelingen.

Kanjertraining
Om zich te kunnen ontwikkelen, moeten kinderen zich
veilig voelen. Ze moeten weten dat ze mogen zijn wie ze zijn
en zich verbonden weten met de groep waar ze onderdeel
van zijn. Veiligheid betekent ook dat je weet waar je aan toe
bent. Dat overal binnen de school dezelfde regels gelden en
dat alle medewerkers een kind op eenzelfde manier benadert.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich gerespecteerd,
gezien en gehoord voelen. Om dit te realiseren, werken wij
binnen de school met de methodiek “Kanjertraining” voor
het bevorderen van de sociale redzaamheid en sociaalemotionele ontwikkeling.

In de week van 7 november nodigen we u van harte
uit om zo’n ‘kanjerles’ bij te wonen in de klas van
uw zoon of dochter.
Dinsdag 1 november zal rond 18.00 uur een uitnodiging open gezet worden, waarvoor u zich kunt
inschrijven.
U bent van harte welkom in de klas!

Voor meer informatie verwijzen we naar: Muziekvereniging

ENZK - Home (muziekvereniging-enzk.nl)
Deze week zullen ook de overige groepen starten met
muzieklessen verzorgd door Toonbeeld.
Woensdagavond 21 december zullen alle leerlingen tijdens
de kerstviering laten horen waar ze al die weken op geoefend hebben. U krijgt daar te zijner tijd nog meer informatie over.

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. De bewegingsrichtlijnen houden in dat ieder kind minimaal één uur per
dag zou moeten bewegen en daarnaast nog drie keer per
week spier– en botversterkende activiteiten moeten doen
(zoals buiten spelen, voetbal, dansen en fietsen).
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 24 november
plaatsvinden.
Voor de groepen 3 t/m 8 zal
dat op 15 november gebeuren.
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