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Agenda 
September 
Za 14 Open dag/ tuinochtend 10.00 tot 13.00 uur 
Wo 18 Ouderavond groep 7 
Do 19 Schoolfotograaf 

Algemene ouderavond 20.00 tot 22.00 uur 
Vrij 20 Pallas studiedag 100 jaar Waldorfscholen/ kinderen vrij  
Vrij 27 Viering Michaëlfeest 
 
Oktober 
Wo 02 Lezing studiecentrum “Michaël en de Draak” 
Za 05 Tuinochtend 
Do 10 Ouderbericht/ Afscheid Henny de Lange 
  Lezing 19.30 uur Jan Alfrink “Kind wat heb je allemaal bij je?” 
Ma 14 Herfstvakantie t/m vrijdag 18 oktober 
 
November 
Za 02 Tuinochtend 
Za 09 Herfstmarkt 
Ma 11 Viering St. Maarten 
Do 21 Werkavond Kleuterklassen 
 
Bijlage I: Informatie studiecentrum 
 

Schoolleiding 
 

Algemene ouderavond over de zorgstructuur van De Driestroom 
Op donderdag 19 september is er een algemene ouderavond van 20.00 
tot 22.00 uur in de zaal. Hierbij nodigen we alle ouders uit om bij deze 
avond aanwezig te zijn. De avond staat in het teken van de Zorgstructuur 
van De Driestroom en we geven informatie over de Winterklassen. 
Noteer hem vast in je agenda! 
 
Zorgstructuur 
Als ouder ken je de leerkracht(en) van je kind(eren) maar op school lopen 
nog meer mensen rond die direct of indirect betrokken zijn bij het 

leerproces van je kind.  
Zo zijn er Intern begeleiders (zorg-coördinatoren), remedial teachers (bijles leerkrachten), 
ambulant begeleiders (externe deskundigen), dyslexie behandelaars, hoogbegaafdheid- 
specialisten, schoolmaatschappelijk werkster enz.  
Wat doen zij en wat merk je daar als ouder van?  
Op 19 september willen we vanaf kleuters tot aan groep 8 inzichtelijk maken hoe de 
zorgstructuur op De Driestroom georganiseerd is. 
 
Toetsen 
Vanaf groep 3 worden er bij de kinderen toetsen afgenomen. Welke informatie verkrijgen 
we hieruit? Wat betekent het wanneer je kind een A-score heeft of juist een E-score? Wat 
zegt de ‘vaardigheidsgroei’ over het leerproces van je kind?  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf-Ime38rkAhVQaFAKHRr1BegQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.loesje.nl%2Fposters%2Foverig-1003_0%2F&psig=AOvVaw1whj0Y9KruWyAAxQSWExjV&ust=1568359140179126
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In het tweede deel van de avond willen we hierover meer uitleg geven zodat je als ouder beter in 
staat bent de toets uitslagen van je kind ‘te lezen’. 
Winterklas 
Door de groei die onze school doormaakt, moesten we in 2017 opzoek naar een manier om alle 
leerlingen in klassen onder te brengen. De Winterklas kwam uit deze zoektocht als meest passende 
oplossing naar voren. In januari 2018 startte de eerste Winterklas op De Driestroom. Inmiddels zitten 
de leerlingen uit deze klas in groep 4 en in januari 2020 gaan ze over naar groep 5. 
Dat is ook het moment waarop onze tweede Winterklas van start zal gaan. Door de invoeringen van 
de Winterklassen, hebben we op onze school meer instroommomenten voor kleuters naar groep 3. 
Kleuters die in het eerste deel van het schooljaar 6 jaar worden, moeten normaal gesproken wachten 
tot augustus voordat ze naar groep 3 kunnen gaan. Door om het jaar een Winterklas te openen, 
kunnen deze kinderen ook al eerder de overstap naar groep 3 maken. 
Tijdens de algemene ouderavond van 19 september kijken we terug naar de start van de eerste 
Winterklas en ook kijken we vooruit naar de Winterklas die in januari 2020 start.  
Voor ouders van wie hun kind in aanmerking komt voor deze klas, kan dit een informatief deel van de 
algemene ouderavond zijn.  
 
 
Feestelijk afscheid Henny de Lange 

Na 25 jaar aan De Driestroom verbonden te zijn geweest, neemt 
Henny de Lange, onze Intern Begeleider, feestelijk afscheid van De 
Driestroom. Henny gaat genieten van haar welverdiende 
pensioen. 
Dit moment willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  
Henny heeft een bijzondere wens: ze wil haar afscheid graag 
vieren middels een bijzondere lezing waarbij alle collega’s en 
ouders van harte zijn uitgenodigd! 

Op 10 oktober om 19.30 uur zal Jan Alfrink op verzoek van Henny een lezing houden met als titel: 

Kind, wat heb je allemaal bij je? 
Hoe kun je als ouder en leerkracht naast de kind(eren) staan zonder de zorg extra te benadrukken. 
Hoe kun je openstaan voor de moeilijkheden van je kind en deze zien als mogelijkheden voor de 
toekomst? Aan de hand van deze vragen van Henny heeft Jan zijn lezing vormgegeven.  
In het vakgebied van Henny, de zorgstructuur, staan vaak toetsen, testen en onderzoeken centraal. 
In haar werk heeft Henny het altijd belangrijk gevonden om de vraag van het kind achter het 
‘probleem’ te blijven zien. Door deze lezing nemen Henny en Jan de toehoorders mee in de 
menskundige achtergronden die achter de vragen van kinderen schuilgaan. 
 
Open dag! 
Komende zaterdag is de eerste open dag van dit schooljaar. Op deze dag kan iedereen die 
geïnteresseerd is een kijkje komen nemen in onze school.  We zijn nog opzoek naar ouders die die 
ochtend gastouders willen zijn en die onze bezoekers een rondleiding door de school willen geven. 
Mocht je geïnteresseerd zijn dan kun je je melden bij Elly, onze conciërge.  
Ziméla is ook aanwezig met een kraam waar jaartafelfiguren, kaarten en speelgoed gekocht kan 
worden. De opbrengst hiervan gaat naar het goede doel.  
 
Parkeren 
Wij zijn dit schooljaar begonnen met extra aandacht te besteden aan het parkeerprobleem in de 
Waalstraat. Doordat er ’s ochtends en ’s middags veel verkeersdrukte in de Waalstraat is, er zitten 
immers drie scholen aan deze straat, ervaren onze buren daar veel overlast aan. 
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We hebben afgesproken dat we onze ouders en bezoekers vragen om zoveel mogelijk op het 
Rivierenplein en bij de parkeerplaats van de Stolp (Rijnstraat) te parkeren.  
In de eerste paar weken van het schooljaar zijn de leerkrachten voor schooltijd om de beurt 
parkeerwacht geweest. De parkeerwachten hebben de ouders die deze afspraak even vergeten 
waren, daar de afgelopen tijd aan herinnerd.  
Ik ben blij dat ik kan melden dat het parkeerprobleem verbetert! In de afgelopen week waren er 
nauwelijks ouders die toch nog de Waalstraat in reden. Hartelijk dank voor jullie medewerking. Het 
helpt ons om het contact in de buurt goed te houden en het komt de verkeersveiligheid ten goede. 
 

Vakantierooster en vrije dagen 
 Schooljaar 2019-2020 
 

Vrij ivm studiedag team 20/09 - 2019 

Herfstvakantie 14 t/m 18/10 - 2019 

St. Nicolaas (kleuters) 06/12 - 2019 

Kerstvakantie kleuters 20/12 - 2019 t/m 03/01 - 2020 

Kerstvakantie gr 3 t/m 8 23/12 - 2019 t/m 03/01 - 2020 

Carnavalsvakantie 24/02 t/m 28/02 - 2020 

Goede Vrijdag 10/04 - 2020    

2e Paasdag 13/04 - 2020 

Meivakantie 20/04 t/m 01/05 - 2020 

Bevrijdingsdag 05/05 - 2020 

Vrij ivm studiedag team (onder voorbehoud) 20/05 - 2020 

Hemelvaart 21 en 22/05 - 2020 

2e Pinksterdag 01/06 - 2020 

Zomervakantie 13/07 t/m 21/08 - 2019 

 
OPEN DAGEN 2019-2020 
zaterdag 14 september 2019 10.00 tot 13.00 uur 
zaterdag 21 maart 2020 10.00 tot 13.00 uur 
 
Onze schooltijden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij vragen ouders om gedurende de schoolloopbaan van hun kind de volgende benodigdheden aan 
te schaffen: 

 Euritmieschoenen voor kleuters 

 Gymkleding vanaf groep 3 t/m groep 8: korte broek, een wit T-shirt, 
gymschoenen (alleen voor binnen, geen zwarte zolen) en sokken in de 
gymschoenen 

 Huiswerkmap vanaf groep 6 t/m groep 8  (omslagmap met elastiekband) 

 
 

 Kleuters  Groep 3 en 4 Groep 5 t/m 8 
Maandag  08.30 - 13.05  08.30 - 13.05  08.30 - 14.40  
Dinsdag  08.30 - 13.05  08.30 - 14.40  08.30 - 14.40  
Woensdag  08.30 - 13.05 08.30 - 13.05  08.30 - 13.05  
Donderdag  08.30 - 13.05 08.30 - 14.40 08.30 - 14.40 
Vrijdag  08.30 - 13.05 08.30 - 13.05 08.30 - 13.05 
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Overige berichten 
MR 
In de MR van 3 september sloot Nienke Gielen (leerkracht van groep 4 Winterklas) voor het eerst 
aan. Van Judith de Haan nemen we als MR binnenkort ‘officieel’ afscheid.  
 
We hebben opnieuw gesproken over de personele bezetting, die – in tegenstelling tot sommige 
andere scholen aan de start van het schooljaar- niets te wensen over laat. We zijn daar enorm blij 
mee. Tegelijkertijd start er in januari weer een nieuwe groep 3; om de personele bezetting ‘sluitend’ 
te houden zal er weer gezocht worden naar een nieuwe aanwinst voor het team. 
 
Zoals we de vorige keer aangegeven hebben, wordt er op 19 september een ouderavond 
georganiseerd met als thema’s de zorgstructuur van de school en de Winterklas. We begrijpen dat 
het een boeiende ouderavond zal worden waarin verschillende leerkrachten aan het woord komen. 
We hopen zoveel mogelijk ouders te treffen! 

Met betrekking tot de jaarfeesten die de school samen met ouders wil vormgeven zijn de 
klassenouders en de MR gevraagd om input. Mochten er andere ouders zijn met goede ideeën, zijn 
zij natuurlijk van harte uitgenodigd dit bij Marieke te melden. Alberdine heeft de kennis van het team 
over het eerstvolgende jaarfeest Michaëlfeest opgefrist. De  school overweegt om ook (nieuwe) 
ouders de mogelijkheid te bieden om wat meer over de inhoud van de jaarfeesten te weten te 
komen.  We vinden dit een mooi initiatief dat zeker zal bijdragen om de jaarfeesten levend te 
houden. 

We houden de ouderschenkingen als vast punt op de agenda. In juni spraken we de wens uit dat het 
aantal ouders dat financieel bijdraagt groter wordt. We stelden vast dat we het aantal ouders dat 
bijdraagt belangrijker vinden dan het bedrag dat ze (we) schenken. Het lijkt er op dat meer ouders 
zijn gaan bijdragen . We spreken af dat dit de volgende MR-vergadering inzichtelijk zal zijn en we 
zullen dat dan natuurlijk met jullie delen.  

De nieuwe website is bijna af. Zoals toegezegd zullen de notulen van de MR via de site beschikbaar 
komen voor ouders.  We laten jullie weten wanneer dit zover is. Tot die tijd zijn ze beschikbaar bij 
Marit (administratie). Bij vragen en opmerkingen: spreek ons gerust aan of mail naar 
MR@vsdedriestroom.nl. 
 
De eerstvolgende MR-vergadering is op 22 oktober tussen 15:30-17:30 uur 
 
Met vriendelijke groet namens de MR, 
Remco Harmse, Nanneke van Zandvoort, Maarten Sonnema & Nienke Gielen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:MR@vsdedriestroom.nl
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Het Michaëlfeest: 29 september 

Dit schooljaar vieren we op vrijdag 27 september het Michaëlfeest. 
Het is het jaarfeest rond de overgang van de zomer naar de herfst. 
Een week er vóór is de zon over de evenaar gegaan en de tijd waarin de 
dagen korter en de nachten langer worden, breekt aan. 
Rond deze tijd is het grootste deel van de oogst binnengehaald. 
Als het weer goed was, is er overvloed. Van oudsher werd rond deze dag 
het oogstfeest gevierd.  
De oogst, appels, peren, graan en andere veldgewassen dragen de 
zomerwarmte in zich en de nieuwe kiem voor de lente. In vroeger tijden 
was een goede oogst ook nodig om de winter door te komen.  
Naast de oogst laten de bomen bij het aanbreken van het koude seizoen 

hun herfstkleuren zien. De natuur trekt zich terug, dieren gaan hamsteren, vogels trekken weg . De 
natuur bereidt zich voor op de winter. Zij wordt stil en komt tot rust. 
De natuur trekt zich terug, maar in de zaden die gevormd zijn, dragen de planten het leven over.   
De mens maakt eveneens deze verandering door. De ervaringen van het buiten zijn na een 
uitbundige zomer worden meegenomen in het werk, vaak gepaard gaand met goede voornemens en 
afweging van mogelijkheden. 
In de schilder- en beeldhouwkunst wordt Michaël afgebeeld met in de ene hand vaak een zwaard en 
in de andere een weegschaal en een draak onder zijn voeten. Het zwaard dat helpt en beschermt, 
maar ook kan verwonden en doden. 
In deze tijd staat het zwaard voor de kracht van de persoonlijkheid. De besluiten die je neemt en 
waar je verantwoording voor draagt, echter niet zonder de weegschaal, die afweging van onze 
besluiten symboliseert. Kies je vanuit het denken of vanuit het gevoel.  
De Michaëltijd geeft ons de  mogelijkheid om het zwaard ter hand te nemen en ten strijde te 
trekken. Niet tegen iets of iemand, maar tegen de twee uitersten in ons zelf, die we steeds voelen 
opkomen, tegen onze innerlijke “draken”, leren omgaan met onze eigen zwakke kanten. Daar is 
moed voor nodig! Het Michaëlfeest is dus ook het feest van moed. 
In deze tijd worden in alle klassen Michaëlliederen gezongen en /of gefloten. 
De kinderen van groep 4 horen het verhaal van Joris en de draak . 
Bij viering van het feest, kan de oogstkant worden opgepakt of kunnen er spelen worden gedaan, 
waarbij moed en kracht worden gevraagd. 
Daarnaast  moeten de kinderen met elkaar samenwerken. Zij zullen op die manier vele draken 
verslaan op deze dag. 
 
Herfstmarkt 

‘Winter is coming’ 
 

9 november 2019 van 11.00 – 16.00 uur 
 
Er zullen weer mooie kramen zijn, leuke activiteiten voor de kinderen, heerlijk eten en gezellige 
muziek. Ook de poppendokter is weer aanwezig. 
 
Mocht je het leuk vinden om op de dag te helpen bij de kinderactiviteiten, in het restaurant of een 
lekkere zoete of hartige taart wilt bakken. Geef je dan nu alvast op via één van ons! Je mag ook 
mailen naar Herfstmarktdriestroom@gmail.com. Als je al weet wat je zou willen doen, geef dit ook 
door, dan kunnen we hier rekening mee houden met het maken van de inschrijflijsten.  
 

mailto:Herfstmarktdriestroom@gmail.com
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Op de FB-pagina van school staat de link naar een leuk filmpje van de poster. Delen van dit bericht 
wordt heel erg gewaardeerd. Via Instagram of de algemene site kunnen er ook berichten over de 
herfstmarkt worden gedeeld. Poster en het filmpje daarvan zijn gemaakt door Lonneke Kerkhoven, 
moeder van Evie (gr 5) en Ivo (gr 4). 
 
We hebben er weer super veel zin in en hopen jullie allen die dag te treffen! 
 
Groetjes Elbertje, Bo gr 7 & Pleun gr 4w 

Nicole, Pim gr 7 & Ava gr 8 
Nienke, Tijmen gr 8, Mijntje gr 6 & Tobias gr 4 
 

Zonnelicht 
M.i.v. 1 september jl. biedt Zonnelicht de voorschoolse opvang dagelijks vanaf 7.30 uur. 
Mocht u interesse hebben in voorschoolse opvang dan kunt u contact opnemen via 
info@zonnelicht.nl 
Meer informatie op www.zonnelicht.nl 
 
Studiecentrum 
Het totale jaarprogramma is nog niet helemaal rond; het jaaroverzicht komt zo spoedig mogelijk.  

We proberen er weer een boeiend jaar van te maken waarin de achtergrond van de antroposofie naar 

voren komt, gerelateerd aan actuele onderwerpen.  

De kinderen hebben binnenkort een Michaëlfeest. Een bekend beeld: Michaël in gevecht met de draak.  

Wij hebben een voordracht gepland over de visie van de antroposofie over de betekenis van dit beeld:  

welke spirituele impulsen brengt Michaël? En waar staat de draak voor?  

Frans Lutters is een goed en bekend spreker, we nodigen hem bijna elk jaar uit. Hij is onderwijzer 

geweest en werkt nu als leraar op de bovenbouw in Zeist.  

De voordracht is op woensdag 2 oktober van 20.00-22.00 in de grote zaal van school. Zie verder de 

poster.  

Groet,  Anja, Annemieke en Ronald 

 

mailto:info@zonnelicht.nl
http://www.zonnelicht.nl/

