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WELKOM
Graag heten wij alle kinderen en hun ouders van harte welkom dit nieuwe schooljaar! Wij
gaan er samen met jullie een prachtig schooljaar van maken.
Vanochtend heeft u samen met uw kind(eren) in de klas kort rond kunnen kijken en daarna
zijn we hard aan het werk gegaan.
KENNISMAKINGSMOMENT
Aanstaande vrijdag tussen 08.30 uur en 09.00 uur is er de gelegenheid om u door school te
laten leiden door uw kind(eren).
De kinderen hebben dan de eerste vier dagen achter de rug en willen u waarschijnlijk graag
laten zien waarmee ze bezig zijn. Het is natuurlijk ook interessant om in andere klassen te
gaan kijken, bijvoorbeeld bij je broer(tje) of zus(je).
Deze activiteit vervangt dit jaar de kleedjesmarkt. Als u niet in de gelegenheid bent om naar
school te komen, dan gaat uw kind gewoon naar de klas.
WIJ VERWELKOMEN
Na de zomervakantie verwelkomen wij graag de volgende kinderen:
Owen en Mees in groep Krullevaar, Jitske in groep Stampertjes, Max in groep 3, Mark in groep
4 en Cas in groep 5.
PERSONELE ONTWIKKELINGEN
In onze formatie misten wij nog een gymleerkracht voor de kinderen in groep 1-2. Via het
detacheringsbureau waarvan wij onze gymdocenten betrekken komt juf Noortje Spits op
maandag de gymlessen verzorgen. Hieronder stelt zij zich aan u voor:

Hoi allemaal! Ik ben Noortje en het komende schooljaar zal ik de
gymlessen verzorgen voor de groepen 1/2. Ik woon in Deventer en reis
dus elke maandag met veel plezier op en neer om leuke lessen neer te
zetten. Ik ben gek op volleybal, zowel zelf spelen als het aanmoedigen
van de eredivisie. Verder vind ik het heerlijk om in mijn vrije tijd een
goed boek te lezen, te tekenen (voor volwassen) en tijd door te brengen
met mijn familie. Ik heb erg veel zin in het komende schooljaar en weet
zeker dat we er samen een mooie tijd van zullen maken!

PARRO
De laatste maanden van het afgelopen schooljaar hebben wij proefgedraaid met Parro, onze
communicatie app. Dit schooljaar gaan wij het gebruik van deze app uitbreiden. De maandinfo
en nieuwsbrief wordt u deze maand via de app en via de mail toegestuurd, vanaf oktober
alleen via de app. Natuurlijk kunt u de maandinfo altijd nalezen op onze website,
www.driesprong-soest.nl.
Inschrijven voor de 10 minutengesprekken en Dalton kijkmomenten gaan eveneens via de
app.
Heeft u deze maandinfo niet via beide kanalen ontvangen, wilt u dan contact opnemen met
Marchien via administratie@driesprong-soest.nl?
AFSPRAKEN
Graag brengen wij een aantal regels en afspraken onder uw aandacht.
Een veilige omgeving
Wij willen u vragen om mee te werken aan een veilige route naar school:
● kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school
● indien u de Beetzlaan moet oversteken kan dit veilig bij onze verkeersouders
● parkeer uw fiets alstublieft niet te dicht bij de ingang van het plein
● de kinderen mogen op het schoolplein niet fietsen (ook niet na schooltijd)
● de kinderen van groep 1 tot en met 5 parkeren hun fiets rechts van het schoolgebouw en
kinderen in groep 6 tot en met 8 links van het schoolgebouw
Indien u toch met de auto komt:
● wilt u letten op de voorkeursrijrichting? Dit is van de Beetzlaan richting Hellingweg
● parkeer uw auto alstublieft niet voor de uitrit van de wijkbewoners
● parkeer uw auto alstublieft niet in de bocht voor de school en niet bij de rode stoeptegels,
zodoende blijft dit punt overzichtelijk en kunnen de kinderen de straat veilig oversteken
Begintijden
Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat de kinderen niet te vroeg, niet vóór 08.10
uur, maar ook niet te laat, ná 08.25 uur, naar school komen. Om 08.20 uur mogen de kleuters
naar binnen, om 08.25 uur de andere groepen. Wij willen vervolgens snel kunnen beginnen.
De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 vragen wij de klas uit te gaan als de schoolbel
klinkt. De ouders van de kinderen van groep 3 vragen wij na de herfstvakantie buiten afscheid
te nemen. De kinderen gaan dan met de leerkracht naar binnen. Weer een mooie stap in het
‘groter’ worden van de kinderen. De ouders van de groepen 4 t/m 8 vragen wij niet mee naar
boven te gaan ’s ochtends, zodat de kinderen in een zo rustig mogelijke omgeving met hun
werk kunnen beginnen. De leerkrachten staan voor aanvang van de school op het plein, zodat
u mededelingen bij hen kunt doen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Ziekmelden
Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, wilt u uw kind dan ‘s ochtends voor half
negen telefonisch afmelden via 035-5885914?

Gezond eten en drinken
Wij stimuleren gezond eten en drinken in de klas. Priklimonade mag niet mee worden
genomen naar school en wij willen liever geen snoep zien bij het pauze-hapje of het
middageten. Woensdag is onze fruitdag. Wij stellen het zeer op prijs indien u uw kind zeker op
deze dag fruit of groente mee naar school geeft. Ook op andere dagen is dit natuurlijk een zeer
gezond tussendoortje.
Afvalvrije school
Wij vinden het belangrijk om de kinderen mee te geven bewust om te gaan met afval en de
gevolgen daarvan voor het milieu. Wij streven ernaar ons afval tot een minimum te beperken.
Sterker nog, we willen zo min mogelijk afval op onze school. U, als ouder, kunt hieraan
bijdragen door de kinderen geen drinkpakjes meer mee te geven, maar drinkbekers en het
fruit en brood te verpakken in bakjes in plaats van plastic zakjes.
Verjaardagen
Wanneer uw kind ter gelegenheid van zijn of haar verjaardag wil trakteren in de groep, mag
dat uiteraard. Een verzoek daarbij: liever géén snoep, maar iets gezonds (of iets minder
ongezonds). De jarige mag die dag de school rond met een verjaardagskaart. Wij hebben
afgesproken dat de kinderen alleen een traktatie uitdelen aan hun eigen leerkracht en niet aan
andere leerkrachten en personeelsleden. Mocht uw kind een feestje geven, wilt u dan de
uitnodigingen niet op het schoolplein of in de klas uitdelen?
Contactgegevens
Mocht uw (mobiele) telefoonnummer of (e-mail)adres is wijzigen, geeft u dit dan door aan
Marchien, onze administratief medewerkster via administratie@driesprong-soest.nl ? Dank u
wel.

DALTON
Ons Daltononderwijs is gebaseerd op 5 kernwaardes, te weten Zelfstandigheid, Vrijheid en
Verantwoordelijkheid, Samenwerken, Reflectie en Effectiviteit/Doelmatigheid.
Komende periode staat de kernwaarde zelfstandigheid centraal bij ons op school.
"Experience is the best and indeed the only real teacher"
Zelfstandig leren en werken op De Driesprong is actief leren en werken.
Dit is een natuurlijk leerproces en we verwachten van kinderen in de
kleutergroep iets anders, dan van kinderen in de bovenbouw. Overigens
merken wij, dat kinderen in de kleutergroepen vaak al bijzonder goed zelfstandig kunnen
werken! Ons streven is dan ook, dit in de daarop volgende groepen verder uit te bouwen.
Een randvoorwaarde voor zelfstandig werken is dat materialen, die de kinderen nodig hebben,
op een voor hen bekende plaats beschikbaar zijn en dat zij de vrijheid hebben om eigen
oplossingen te bedenken. Regelmatig zal de leerkracht na afloop van de periode van
zelfstandig werken kort met de kinderen evalueren hoe het is gegaan.

LEEFSTIJL
Leefstijl is onze methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. 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 zes thema’s. Het eerste thema is: “De groep? Dat zijn
wij!”

In dit thema staat het creëren van een goede groepssfeer centraal. Als de sfeer goed is, voelen
kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun
persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep.
Alle groepen werken tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard
andere accenten worden gelegd. Geen enkele Leefstijl les is hetzelfde. Kinderen doen samen
spelletjes, luisteren naar verhalen, spelen toneel, bespreken onderwerpen in groepjes of met
de hele klas en maken opdrachten in een werkboek.
HOOFDLUIS
Op woensdagochtend 4 september worden alle kinderen door de kriebelouders gecontroleerd
op hoofdluis. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze dag met schone, gelvrije haren naar school
komt? Wij vragen u uw kind(eren) thuis regelmatig te blijven controleren op hoofdluis, direct
te behandelen als u hoofdluis constateert en dit aan ons te melden.
Wilt u de luizenzak van uw kind(eren) zo snel mogelijk weer mee naar school geven (als u dit
nog niet gedaan heeft)?
GROEPSINFORMATIEAVOND
Op donderdagavond 12 september geven de groepsleerkrachten u allerhande groepsspecifieke
informatie. We weten dat het lastig is om een verdeling te maken, waarbij iedere ouder bij
elke groep op bezoek kan. Het wordt dan even opsplitsen of later navragen. We hebben de
volgende indeling gemaakt voor die avond. Tot dan!
19.00 uur - 19.45 uur:
Groepen 4, 5, 6 en 8
19.45 uur - 20.00 uur:
Koffiepauze in de centrale hal
20.00 uur - 20.45 uur:
Groepen 1, 2, 3 en 7
Voor de ouders/verzorgers van kinderen in de verrijkingsklas is er een informatiemoment van
19.45 uur tot 20.00 uur in de miniklas.
10 MINUTENGESPREKKEN
Vanaf vrijdagochtend 6 september kunt u via Parro inschrijven voor de eerste, facultatieve 10
minuten gesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 17, woensdagmiddag
18 en donderdagmiddag 19 september. Deze gesprekken worden gevoerd met de leerkracht
die die dag les geeft.
De leerkrachten hebben onderling een zeer gedegen schriftelijke en mondelinge overdracht
gehad waarin alle individuele kinderen en de groepsprocessen zijn besproken.
Deze 10 minuten gesprekken zijn bedoeld om u de mogelijkheid te geven om iets te delen met
de nieuwe leerkracht: bijzonderheden in de thuissituatie, het afstemmen van een
gesprekscyclus, het bespreken van een specifiek begeleidingstraject e.d..
U kunt inschrijven tot vrijdagmiddag 13 september, 15.00 uur. U krijgt geen bevestiging van
het 10 minutengesprek; de leerkrachten verwachten u op de ingeschreven tijd in het lokaal.
GYMROOSTER 2019-2020
Dit schooljaar kunnen wij weer gebruik maken van de gymzaal van de Lasenberg.
Wij hebben ervoor gekozen om de groepen 5 tot en met 8 twee keer in de week een gymles
aan te bieden. Omdat het lopen naar de gymzaal en het aan en uitkleden aan het begin van
het schooljaar nog veel tijd kost voor de kinderen in groep 3 en 4, hebben deze klassen
voorlopig eenmaal per week een dubbele gymles.
Dinsdag

Donderdag

10.00 - 10.45

Groep 7

10.00 - 10.45

Groep 5

10.45 - 12.15

Groep 3

10.45 - 12.15

Groep 4

12.15 - 13.00

Groep 5

12.15 - 13.00

Groep 6

13.00 - 13.45

Groep 6

13.00 - 13.45

Groep 7

13.45 - 14.30

Groep 8

13.45 - 14.30

Groep 8

Alle gymlessen worden verzorgd door vakleerkrachten. De lessen van de groepen 1/2 worden
verzorgd door juf Noortje en deze vinden plaats op maandag. De lessen van de groepen 3 t/m
8 worden verzorgd door meester Thijmen. Denkt u eraan dat u uw kind gymkleding en
gymschoenen meegeeft? De gymschoenen dienen zolen te hebben die geschikt zijn voor
gebruik in de gymzaal. Dank u wel.

NATTE GYMLES IN HET ZWEMBAD
De kinderen in de groepen 6, 7 en 8 gaan dit schooljaar ook naar het zwembad aan de Dalweg
voor een zogenaamde natte gymles. Wij vinden deze natte gymles een belangrijke toevoeging
op het reguliere bewegingsonderwijs. Deze lessen worden gegeven volgens het protocol
genaamd Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen en dit is te vinden op
https://sportengemeenten.nl/nieuw-protocol-veiligheid-en-toezicht-schoolzwemmen/ .
De lessen zijn op maandag van 09.30 uur tot 10.50 uur. Het rooster van de zwemlessen ziet er
als volgt uit:
Groep 6

Groep 7

Groep 8

9 september

23 september

7 oktober

4 november

18 november

2 december

16 december

13 januari

27 januari

10 februari

9 maart

6 april

23 maart

20 april

15 juni

18 mei

29 juni

Bent u in de gelegenheid mee te fietsen naar en/of van het zwembad, geeft u zich dan op bij
de groepsleerkracht.
ONTRUIMINGSOEFENING
Op donderdag 12 september oefenen wij hoe wij, met zijn allen, de school op een rustige en
veilige manier kunnen verlaten in geval van calamiteiten.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD - OUDERRAAD
Op maandag 9 september komt de ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar bijeen en op
maandag 23 september de medezeggenschapsraad.
Op onze website, www.driesprong-soest.nl vindt u meer informatie over de OR en MR.
HULP GEZOCHT
Elk schooljaar vragen wij voor veel activiteiten uw hulp, in de klas maar ook voor de school in
het algemeen. Voor de volgende activiteiten hebben wij uw hulp hard nodig. Kunt u iets voor
uw rekening nemen, geeft u het dan door aan Marchien via administratie@driesprong-soest.nl.
● Kriebelouders
Wij zoeken ouders die tijd willen maken om de kinderen te controleren op luizen en neten.
Deze hoofdluiscontrole is structureel elke woensdag na de vakantie. Daarnaast vinden er
nog incidentele controles plaats indien er een melding is gemaakt.
● Wasouders
Ook zoeken wij ouders die 1 à 2 keer per jaar de schoolwas voor hun rekening willen
nemen.

BOEKBESPREKINGEN
In de groepen 5 tot en met 8 wordt er 5 keer per jaar een boekbespreking gehouden, op van
tevoren vastgestelde data die hieronder gemeld worden. Alle kinderen hebben deze week een
boek bij zich dat zij thuis gelezen hebben en dat dan in de klas besproken wordt. De
verwerking kan op verschillende manieren plaatsvinden, klassikaal, in het tafelgroepje of via
een coöperatieve werkvorm. Soms wordt er een vertel-opdracht meegegeven, soms een
creatieve opdracht en soms een schrijfopdracht.
Dit schooljaar zijn de boekbesprekingen in groep 5 tot en met 8 in:
Boekenkring 1

week 44

29 oktober t/m 1 november

Boekenkring 2

week 50

9 december t/m 13 december

Boekenkring 3

week 7

10 februari t/m 14 februari

Boekenkring 4

week 14

30 maart t/m 3 april

Boekenkring 5

week 26

22 juni t/m 26 juni

CHROMEBOOKS
Ook dit schooljaar hebben de kinderen chromebooks tot hun beschikking om bepaalde lessen
op te verwerken. Wij willen u vragen om de kinderen van groep 4 tot en met 8 een set
oordopjes of een koptelefoon mee te geven die aangesloten kan worden op de computer. Deze
oordopjes/koptelefoon kunnen de kinderen zelf bewaren in hun laatje. De kinderen van de
groepen 1, 2 en 3 werken met een hoofdtelefoon. Deze worden door school aangeschaft.
GROEPSACTIVITEITEN
Groep
Activiteit
1-2
● Maandag 9 september krijgen de kinderen de eerste gymles van juf Noortje.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind dan de gymkleding bij zich heeft?
● De kinderen van groep 1-2 gaan deze maand naar de Kinderboerderij voor het
kabouterpad, een spannende ontdekkingstocht in de kaboutertuin, de pluktuin
en de rest van het terrein van de kinderboerderij. In de herfst maakt de
natuur zich klaar voor de winter. Bladeren vallen van de bomen, dieren
zoeken een lekker plekje om te overwinteren en leggen wintervoorraden aan.
Ook de kabouters hebben het dan druk, zij helpen de natuur een handje en zij
kunnen daar zeker hulp bij gebruiken van de kinderen.
Groep Floddertje gaat op donderdag 19 september, groep Stampertjes op
dinsdag 24 september en groep Krullevaar op donderdag 26 september. We
vertrekken om 08.45 uur en zijn rond 11.15 uur weer terug op school.
Hiervoor zoeken wij rijouders.
3
Wij gaan er dit jaar een “monsterlijk” mooi jaar van maken, onder andere met
behulp van het woordmonster. Hiervoor hebben de kinderen een lege tissuedoos
(met gleuf) voor nodig. Wilt u deze z.s.m. aan uw kind meegeven? Dank u wel.
4
Er zijn geen bijzonderheden deze maand voor de kinderen in groep 4.
5
Er zijn geen bijzonderheden deze maand voor de kinderen in groep 5.
6
Op maandag 9 september hebben de kinderen een natte gymles in het zwembad
aan de Dalweg. De les is van 09.30 tot 10.50 uur. De kinderen gaan op de fiets
naar het zwembad, hiervoor zoeken wij ouders die mee willen fietsen. U kunt
zich opgeven bij de leerkrachten. Alvast hartelijk dank voor uw hulp
7
Op maandag 23 september hebben de kinderen een natte gymles in het
zwembad aan de Dalweg. De les is van 9:30 tot 10:50 uur. De kinderen gaan op
de fiets naar het zwembad, hiervoor zoeken wij ouders die willen meefietsen. U
kunt zich opgeven bij de leerkrachten. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.
8
Er zijn geen bijzonderheden deze maand voor de kinderen in groep 8.

SPORTTOERNOOIEN
De verschillende Soester sportverenigingen organiseren gedurende het
schooljaar toernooien voor de kinderen op de basisschool. Voor veel
kinderen is meedoen aan deze toernooien een gelegenheid om kennis te
maken met diverse sporten. De kinderen krijgen informatie en inschrijfformulieren in de klas
uitgereikt.
Op woensdag 25 september vinden het voetbaltoernooi plaats voor de kinderen in groep 7 en
8, op woensdag 2 oktober voor de kinderen in groep 5 en 6 en op woensdag 9 oktober voor de
kinderen in groep 3 en 4.
We wensen alle deelnemers ook dit jaar veel gezelligheid en sportiviteit!

OUDERBRIEF CATECHESEMETHODE HEMEL EN AARDE
De lessen van Hemel en Aarde, onze methode voor godsdienst en levensbeschouwing, gaan de
komende weken over ontmoetingen. Dat is een mooi onderwerp aan het begin van het
schooljaar, waarin kinderen elkaar ontmoeten in een nieuwe groep en elkaar echt leren
kennen.
We ontmoeten de hele dag door mensen. Sommigen zien of groeten we niet eens. Met andere
mensen hebben we even oogcontact, we zeggen dag of dank je wel. En weer andere kennen
we al ons hele leven, we leven met ze mee en zij met ons. In al die ontmoetingen laten
anderen iets van zichzelf zien en laat jij iets van jezelf zien. Soms heel weinig, soms heel veel.
Ontmoetingen zijn een belangrijk deel van je leven. Door jezelf open te stellen leer je niet
alleen anderen, maar ook jezelf kennen. Geen wonder dat er zoveel mooie
levensbeschouwelijke verhalen, rituelen en gebruiken zijn rond ontmoetingen.
Rituelen
Er zijn allerlei manieren om elkaar te begroeten. Er is bijvoorbeeld een traditionele groet in
Tibet, waarbij mensen elkaar hun tong laten zien. Zo laten ze zien dat ze geen incarnatie zijn
van die slechte vorst die een zwarte tong had. Denk bijvoorbeeld ook aan de groet ‘namaste’,
een kleine buiging uit respect. Of gewoon aan het schudden van een hand. Het inheems
Amerikaanse volk Lakota kent een rituele ontmoeting waarin het roken van een vredespijp een
belangrijke rol speelt.
Wonderlijke ontmoetingen
In bijna alle levensbeschouwelijke tradities bestaan verhalen waarin een ontmoeting het leven
van mensen verandert. Soms zijn dat ontmoetingen met andere mensen, soms is dat een
ontmoeting met het goddelijke. Maria, de moeder van Jezus, verscheen 160 jaar geleden aan
het meisje Bernadette in Lourdes. De profeet Elia ontmoet God in de woestijn: niet in een
storm, aardbeving of vuur, maar in een zacht briesje. Jezus verschijnt aan twee mannen die op
weg zijn naar het plaatsje Emmaus, zonder dat die twee dat in de gaten hebben. Siddharta,
die later de Boeddha wordt, leert het leven kennen door armoede, dood, ziekte en ouderdom
te ontmoeten. Al deze verhalen komen in de lessen aan bod. Kinderen luisteren ernaar, werken
ermee en verkennen wat het voor hen betekent.
We hebben zin in de lessen en we hopen elkaar de komende weken écht te ontmoeten en te
leren kennen.

