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DALTON - DALTONKIJKMOMENT
Inmiddels is het een goede traditie op school geworden: de Dalton kijkmomenten.
Tijdens deze momenten kunt u bij uw kind in de klas komen kijken en samen met hem/haar
aan het taakwerk werken.
Dit schooljaar zijn de Daltonkijkmomenten op vrijdag 10 en maandag 14 oktober en dinsdag
10 en vrijdag 13 maart 2020.
Als u wilt komen kijken in de klas, kunt u zich hiervoor inschrijven via Parro vanaf maandag 30
september. U kunt dan zelf aangeven op welk moment u in de klas wilt komen kijken.
Aangezien alle kinderen het erg leuk vinden als hun vader en/of moeder op school komt
samenwerken, hanteren wij het principe van 1 familielid/geïnteresseerde per kind tenzij het
maximum van 5 personen per ronde niet gehaald is. U kunt inschrijven tot en met woensdag 9
oktober. Na deze datum is het niet meer mogelijk om u aan te melden! Tevens is het niet
mogelijk om ’s ochtends nog spontaan langs te komen om in de groep te kijken.
NB Het is, vanwege de rust in de groep, niet mogelijk om jongere broertjes of zusjes mee de
klas in te nemen.
Wat is de bedoeling:
Deze dagen zijn er drie rondes van elk 20 minuten waarin u kunt gaan kijken in de groepen.
De eerste ronde is van 08.45 tot 09.05 uur, de tweede ronde van 09.05 tot 09.25 uur en de
derde ronde van 09.25 tot 09.45 uur. In deze tijd kunt u samen met uw kind werken aan het
taakwerk voor die dag/week. De kinderen werken met het reguliere taakformulier zoals ze dat
in die week uitgereikt hebben gekregen. U kunt zien hoe dit er voor een week uitziet; hoe uw
kind plant, eventueel nakijkt, afkleurt, een opdracht samen met een ander doet en reflecteert
op het eigen werk. Uiteraard vindt uw kind het leuk om u meer informatie te geven en
bijvoorbeeld de keuzekast te laten zien. Mocht u meer willen weten over de manier waarop wij
ons Daltononderwijs vorm geven dan kunt u dat lezen in het Daltonhandboek dat te vinden is
op onze website www.driesprong-soest.nl.
Praktisch gezien ziet deze Daltondag er als volgt uit: Om 08.30 uur staat er koffie en thee voor
u klaar in de hal. Vanaf 08.45 uur kunt u naar de klas van uw kind en gaat u samen met uw
kind aan de slag. Uw kind kan u precies uitleggen wat de bedoeling is. Om 09.05 uur gaat de
tweede ronde van 20 minuten van start volgens hetzelfde principe. Als u meerdere kinderen

heeft, kunt u bij uw andere kind gaan kijken/ werken. De derde ronde start dan om 09.25 uur.
Omdat de leerkrachten met kinderen aan het werk zijn en niet of nauwelijks de gelegenheid
hebben om met u van gedachten te wisselen, hangt er beneden in de hal een vel papier.
Hierop kunt u tips en tops kwijt. Wij vinden het erg belangrijk en leuk om uw feedback te
krijgen!
Als u zin heeft om nog even na te praten, kan dat in de hal onder het genot van een kopje
koffie of thee.
Omdat de kinderen met regulier werk bezig zijn, zult u begrijpen dat het niet mogelijk is om
met veel ouders tegelijk in de klas te komen, dit geeft teveel onrust. Daarom hanteren wij een
indeling van maximaal 5 ouders per ronde. Wilt u dus ook zelf goed de tijd in de gaten houden
en de klas verlaten als de volgende ronde start? Dank u wel. Daarnaast willen wij u vragen om
in de klas zachtjes te overleggen zodat de overige kinderen niet worden gestoord.
Wij begroeten u graag 10 of 14 oktober in de klas!
WIJ VERWELKOMEN
Deze maand verwelkomen wij Kenji in groep Floddertje en wij wensen hem veel plezier op
De Driesprong.

LEEFSTIJL
Leefstijl is de methode voor die we gebruiken voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen. De lessen zijn erop gericht om kinderen vaardigheden te leren die in de samenleving
onmisbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan samen spelen, samenwerken, praten en luisteren,
rekening houden met elkaar, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen,
opkomen voor jezelf en doordachte beslissingen nemen.
Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit de volgende zes thema's:
Thema 1 De groep? Dat zijn wij!
Thema 2 Praten en luisteren
Thema 3 Ken je dat gevoel?
Thema 4 Ik vertrouw op mij!
Thema 5 Allemaal anders, iedereen gelijk
Thema 6 Lekker gezond
Ieder thema bestaat uit vier lessen. Alle groepen werken tegelijkertijd aan hetzelfde thema,
waarbij er in ieder leerjaar uiteraard verschillende accenten worden gelegd.
We zijn op school inmiddels gestart met thema 1.
OPENINGSVIERING
Op vrijdagochtend houden we samen met alle kinderen de openingsviering met als thema
Ontmoeting. U als ouder bent hiervoor ook van harte uitgenodigd. De viering vindt plaats van
09.00 uur tot circa 09.45 uur.
SCHOOLFOTOGRAAF
Donderdag 17 oktober komt de schoolfotograaf op school. Alle groepen worden die dag
gefotografeerd. Deze groepsfoto komt in het rapport van uw kind. Net als andere jaren is het
mogelijk om met broertjes of zusjes, die ook op De Driesprong zitten, op de foto te gaan.
De achtergrond van de foto is wit, dus wij raden aan de kinderen niet te lichte kleren aan te
doen.
Omdat vorig jaar is gebleken dat er weinig foto's zijn besteld, hebben we dit jaar voor een
nieuwe schoolfotograaf gekozen. Dit is de 'Nieuwe Schoolfoto'.
Aangezien het veel tijd en organisatie vergt van de school, wordt er dit jaar nog eenmalig
gekeken of het (voor de fotograaf) rendabel is. Als ook dit jaar weinig animo voor het kopen
van de foto's blijkt te zijn, zullen we volgend jaar niet meer aanbieden.

KIJKLIJST
Alle ouders krijgen op dinsdag 29 oktober een vragenlijst over hun kind, waarop u uw kijk en
beleving kunt aangeven. Dit is de “Kijk naar uw kind” lijst. Deze verwachten wij uiterlijk op
woensdag 6 november weer terug.
KRIEBELOUDERS GEZOCHT
De groep kriebelouders is dringend op zoek naar versterking. Elke woensdag na een vakantie
worden de kinderen door de kriebelouders gecontroleerd op luizen en neten. Daarnaast vinden
er nog incidentele controles plaats indien er een melding is gemaakt.
Heeft u tijd om te helpen, geeft u dit dan door aan Marchien via
administratie@driesprong-soest.nl. ALvast hartelijk dank voor uw hulp!
GROEPSACTIVITEITEN
Groep
Activiteit
1–2
Voor de groepen 1/2 zijn er deze maand geen bijzonderheden.
3
Groep 3 heeft op woensdag 9 oktober (9.00 – 10.00 uur) een herfstwandeling
bij de Zoom (hoek Dolderseweg/Berkenlaantje).
Verschillende ouders hebben zich al opgegeven om de kinderen te vervoeren
om 8.30 uur.
Om 10.30 uur zijn we weer terug op school.
Het is belangrijk, dat de kinderen warm gekleed zijn voor een boswandeling.
Warme wandelschoenen/laarzen zijn een vereiste, vooral omdat het ’s morgens
vroeg nog koud en vochtig kan zijn in het bos.
Verder is het handig als de kinderen zelf spiegeltjes meebrengen en eventueel
plastic tassen om verzameld materiaal mee te kunnen nemen.
Het is fijn en gezellig als de rijouders meelopen om de kinderen te helpen en in
de gaten te houden.
4
Elke maandag op het eind van de schooldag krijgen de kinderen een raadsel mee
naar huis, dit zorgt voor prikkeling en nieuwsgierigheid. Hier kunnen ze na school
over nadenken en thuis over brainstormen. We wisselen af, soms is het lastig
soms iets makkelijker. Op woensdag krijgen de kinderen dan een miniles over dit
onderwerp. Het is dan de bedoeling dat de kinderen u er thuis over gaan
vertellen.
Het antwoord op het raadsel van maandag 16 september was ontbijt. De
kinderen hebben gekozen om het kaartje ontbijt bij Rusland op de wereldkaart te
hangen. Daar wordt het meeste ontbijt gegeten.
5
In de laatste week van oktober hebben de kinderen van groep 5 een
boekbespreking van een thuis gelezen boek.
Op woensdag 9 oktober gaan we van 9.30 uur tot 11.30 uur met de klas naar de
boerderij van de familie Kuijer voor het project “Superboer”. Daar gaan de
leerlingen in groepjes op ontdekkingstocht en maken kennis met
voedselproductie in al zijn facetten: de producten, de dieren, de werkzaamheden
en de machines. En natuurlijk vertelt de boer! Terug op school worden de
ervaringen verwerkt.
6
In de laatste week van oktober hebben de kinderen van groep 6 een
boekbespreking van een thuis gelezen boek.
Op vrijdag 11 oktober van 9.30 uur tot 11.30 uur gaan we met de klas naar de
boerderij van de familie Kuijer voor het project “Superboer”. Daar gaan de
leerlingen in groepjes op ontdekkingstocht en maken kennis met
voedselproductie in al zijn facetten: de producten, de dieren, de werkzaamheden
en de machines. En natuurlijk vertelt de boer! Terug op school worden de
ervaringen verwerkt.
7
Donderdag 31 oktober hebben de kinderen van groep 7 een boekbespreking van
een thuis gelezen boek. Zorg dat het boek mee naar school is.
8
Donderdag 31 oktober hebben de kinderen van groep 8 een boekbespreking van
een thuis gelezen boek. Zorg dat het boek mee naar school is.

Maandag 7 oktober gaan we zwemmen. Vergeet de zwemspullen en de fiets niet.
hebben we onze eerste boekenkring.

SPORTTOERNOOIEN
De Driesprong streeft er naar om de kinderen met zoveel mogelijk verschillende sporten kennis
te laten maken. Het is leuk om met een team mee te kunnen doen aan zowel bal-, water- en
denksporten.
Wat heel belangrijk is, is dat het team door een ouder begeleid wordt. Eigenlijk hoef je van de
sport zelf niet veel af te weten, als je maar enthousiast de kinderen kan begeleiden en
spelenderwijs de sport kan bijbrengen. Gelukkig lukt het meestal om twee begeleiders op een
team te hebben. Alvast bedankt voor uw hulp en dat de kinderen de mogelijkheid hebben om
gezellig aan de
sporten mee kunnen doen!
Schoolvoetbaltoernooien
Zoals ieder jaar zijn de voetbaltoernooien voor groep 3 t/m 8 de eerste sportactiviteiten in
schoolverband. Groep 7 en 8 starten met hun toernooi op 25 september. Een week later (2
oktober) zijn groep 5 en 6 op het VVZ-veld te vinden en tot slot dartelen groep 3 (bij SEC) en
groep 4 (bij vv Hees) op 9 oktober op het veld rond.
Soester Schoolzwemkampioenschappen
Op zaterdag 12 oktober organiseert S.Z.V. De Duinkikkers in het zwembad Sportboulevard de
Engh de schoolzwemkamioenschappen van 11.15 tot 13.15 uur.
Hier mogen alle leerlingen met twee zwemdiploma’s aan meedoen. De deelnemers worden dan
ingedeeld naar geboortejaar.
Schoolsportkalender 2019-2020
Op de website www.sportinsoest.nl is voortdurend de meest actuele versie van de
schoolsportkalender te zien. Hierop staan alle sportieve activiteiten waar scholen aankomend
schooljaar aan deel kunnen nemen.

