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AGENDA 
November 
Za 02 Tuinochtend/ Gedenkstonde 
Wo 06 Lezing studiecentrum 
Za 09 Herfstmarkt, 11-16 uur 
Ma 11 Viering St. Maarten 17.00 uur 
Do 21 Werkavond Kleuterklassen 
Ma 25 Kleuterinfo middag 
 
December 
Ma 02 1e Advent viering 
Wo 04 Lezing studiecentrum 
Do 05 St. Nicolaas 
Vrij 06 Kleuters vrij 
Wo 11 Paradijsspel 20.00 u opvoering voor ouders en belangstellenden 
Ma 16 Paradijsspel opvoering voor groep 5 t/m 8 
Do 19 Kerstviering KO tot 12.00 uur 
Vrij 20 Kleuters vrij/ kerstviering groep 3 t/m 8 
  10.30 uur kerstliederen voor kinderen en ouders 
Ma 23 Kerstvakantie t/m 3 januari 2020 
Di 24 Opvoering kerstspel Jacobgroep 19.00 uur 
 
Bijlage I vacatures 
Bijlage II lezing studiecentrum 
 

Schoolleiding 
Parkeren 
Het is herfst. Dit is een goed moment om nogmaals aandacht te vragen voor het parkeren. 
Doordat het ’s morgens kouder en natter kan zijn, is de verleiding groot om bij het 
wegbrengen van de kinderen toch de Waalstraat in te rijden en dichtbij de school te 
parkeren. Onze buren ervaren overlast aan parkerende ouders in de Waalstraat. Ook de 
veiligheid van de kinderen die op de fiets naar school komen, loopt gevaar wanneer er veel 
drukte is in de Waalstraat. Daarom hebben we afgesproken dat we ouders en bezoekers 
vragen om op het Rivierenplein en bij de parkeerplaats van de Stolp (Rijnstraat) te parkeren.  
Hartelijk dank voor jullie medewerking. Het helpt ons om het contact met 
de buren goed te houden en het komt de verkeersveiligheid ten goede.  
 
Huisvesting Winterklas groep 3  
Bij de bouw van onze nieuwe school kregen we budget voor het realiseren van een 11-
klassige school. (4 kleuterklassen en 7 groepen 3 t/m 8). 
De school blijft groeien en in januari start er een nieuwe Winterklas groep 3. De aanvraag 
om een extra lokaal aan te bouwen voor deze klas, heeft de gemeente helaas afgewezen. 
Om een geschikte plek te realiseren voor de nieuwe Wintergroep hebben we besloten de 
teamkamer om te bouwen tot een leslokaal. De teamkamer verhuist dan naar de ruimte 
waar nu de bibliotheek zit. De architect werkt momenteel aan een ontwerp om daar een af 
te sluiten ruimte van te maken. Voor de bieb zoeken we nog een geschikte plek. Mogelijk 
biedt de hal beneden (voor het handarbeidlokaal) uitkomst. 
Ook wordt er gekeken naar een aanpassing aan de trappen. Doordat er nu een extra groep 
bijkomt, zijn er mogelijk aanpassingen nodig. 
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Ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen hierover. 
 
Staking 6 november 
Eerder deze week hebben we aangekondigd te gaan staken op woensdag 6 november. Voor de 
leerkrachten van De Driestroom was dat geen makkelijke beslissing. Het verantwoordelijkheidsgevoel 
voor het onderwijs in hun klas(sen) is groot en het kost moeite om zomaar een lesdag te laten 
vervallen. 
Toch staken we. Dat doen we omdat de nood hoog is.  
We hebben veel last van het lerarentekort. Het afgelopen jaar hadden we een onderbezetting van 
bijna een fulltime kracht. Ook op dit moment hebben we veel vacatures waarop de respons maar 
matig is. Achter de schermen wordt er veel tijd en 
energie gestoken om week in week uit alle klassen van een 
leerkracht te voorzien. Wanneer er een leerkracht afwezig 
is door ziekte, zwangerschapsverlof of studie, is de 
personele puzzel maar nét rond te krijgen. Vaak komen er dan 
lessen te vervallen. Zo zijn de handwerklessen deze week niet 
doorgegaan omdat onze vakleerkracht handwerken moet 
invallen voor een zieke collega. Leerkrachten merken ook 
dat de werkdruk daardoor toeneemt. Met de werkdrukgelden 
die vorig jaar werden toegekend, hebben we extra 
formatie kunnen creëren.  Hierdoor is er een leerkracht 
beschikbaar die in alle klassen kan ondersteunen. 
Wanneer die leerkracht er is, kan de eigen leerkracht 
bijvoorbeeld met een groepje kinderen werken dat wat 
meer ondersteuning kan gebruiken. Deze extra uren komen 
het eerst onder druk te staan nu we zo krap in de personele bezetting zitten. Dit komt de kwaliteit 
van ons onderwijs niet ten goede en de werkdruk neemt toe.  
Daarbij komt dat de salarissen in het onderwijs ruim onder het gemiddelde liggen van wat een Hbo-
opgeleide professional in Nederland verdient. 
Kortom: willen wij blijvend goed onderwijs voor jullie kinderen verzorgen met leerkrachten die goed 
in hun vel zitten en niet overbelast zijn, dan is het tijd voor actie! 
En daarom staken wij! 
We hopen op jullie steun te kunnen rekenen. 
 
Vragenlijst  
Eens in de vier jaar sturen we een enquête naar alle ouders van de Driestroom. De uitkomsten 
gebruiken we als input voor het nieuwe vierjarige schoolplan.  
Volgende week ontvangen alle ouders via de mail een uitnodiging om deze lijst in te vullen. Hiervoor 
zijn eenmalig de mailadressen verstuurd naar de BVS, de organisatie die deze enquête voor ons 
afneemt. Nadat de uitnodigingen verstuurd zijn, verwijderd de BVS de emailadressen weer. 
We willen jullie vragen om even de tijd om deze lijdt in te vullen. Het helpt ons bij het kiezen van de 
koers voor de komende jaren. 
Alvast bedankt! 
  
Personele bezetting 
Door de komst van de winterklas in januari ’20 hebben we verschillende vacatures. Mocht je iemand 
kennen die mogelijk geïnteresseerd is in een baan op De Driestroom dan willen we vragen om deze 
vacatures onder de aandacht te brengen. (bijlagen) De in de vacatures vermelde deadline van 1 
november is in verband met geringe reacties verlengd met een week naar 8 november. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCqK-elsblAhWHb1AKHUzHAzAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.loesje.nl%2Fstaken-in-het-onderwijs%2F&psig=AOvVaw1g7JJiGDzSH6vkdxnZem1s&ust=1572600072674333
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Groep 4 Winter 
Vanaf het begin van dit schooljaar verzorgt Nienke Gielen drie dagen in de week het onderwijs in 
groep 4 Winter en is Caroline Vos er twee dagen in de week.  
Na de kerstvakantie gaat Nienke weer vier dagen per week het onderwijs verzorgen.  
Groep 5 
Sinds september zijn we op zoek naar een leerkracht die één dag per week naast Monique Smet het 
onderwijs in groep 5 wil verzorgen. Totdat we deze persoon gevonden hebben, vangen we deze dag 
op met een invalkracht.  
Als bijlage bij dit Ouderbericht tref je de vacatures die momenteel vacant zijn. We waarderen het 
zeer wanneer je ze in je netwerk onder de aandacht zou willen brengen. 
Groep 6 
Op 29 november eindigt het bevallingsverlof van Dieuwertje Boonaerts de Wit. Vanaf dat moment 
zal zij drie dagen per week het onderwijs aan groep 6 gaan verzorgen. De andere dagen blijft Elbertje 
Floris voor haar rekening nemen.  
Na drie-en-een-half jaar leerkracht van deze klas te zijn geweest, neemt Anne-Marie van der Zande 
afscheid. Anne-Marie blijft gelukkig wel aan de Driestroom verbonden. Zij neemt de taak van Intern 
Begeleider (zorg coördinator) van Henny de Lange over. Henny heeft voor de herfstvakantie afscheid 
genomen en gaat genieten van haar pensioen. 
Handwerken  
Na 33 jaar met hart en ziel aan de Driestroom verbonden te zijn geweest, gaat Leoni Smith met 
ingang van januari 2020 met pensioen. Dit betekent dat we op zoek moeten naar een nieuwe 
vakleerkracht voor handwerken. Ook de tekst van deze vacature is als bijlage toegevoegd aan dit 
Ouderbericht. We waarderen het wanneer je deze vacature onder de aandacht brengt van mogelijk 
geïnteresseerden in je omgeving. 
Volksdans  
Sinds januari ’19 zijn we opzoek naar een euritmie leerkracht. Op dit moment krijgen alleen onze 
kleuterklassen euritmie. Helaas is de spoeling dun en hebben zich nog geen kandidaten gemeld. Ook 
de vacaturetekst hiervan is als bijlage aan dit bericht toegevoegd. 
We hebben gezocht naar alternatieven, omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen voldoende 
bewegen. 
Gladys Cornelissen is oud-leerling van De Driestroom en inmiddels dansdocent. Met ingang van 
vorige week verzorgt zij in groep 3 tot en met 8 volksdanslessen. De eerste reacties van de kinderen 
zijn positief. 
 

 
Overige berichten 
Groep 7 en Radio Maria 
Voor de zomervakantie heeft de toenmalige groep 6, nu groep 7 in de periode  
waarbij het schrijven van brieven werd geoefend een verzoekbrief geschreven naar Radio Maria. 
De kinderen deden in hun brief het verzoek om wanneer de bal over het hek op het terrein van Radio 
Maria terecht kwam, deze zonder aanbellen te mogen pakken. 
Vorige week dinsdag werd het antwoord namens een medewerker gebracht: “Wanneer er een bal 
over het hek gaat, mag 1 kind hem gaan halen”.  
We zijn natuurlijk heel blij dat ons verzoek wordt ingewilligd, niet alleen voor groep 7, maar voor alle 
groepen. Daarnaast kwam er de uitnodiging van Radio Maria of groep 7 
op dinsdag 17 december om 11.00 uur in een live uitzending advent- en kerstliederen wil zingen (en 
fluiten). Op deze uitnodiging gaan we natuurlijk in en zijn er supertrots op dat we dan in heel 
Nederland te horen zullen zijn. 
Namens groep 7, Alberdine Regoort 
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Tandarts en dokters bezoeken 
Alle kinderen moeten wel eens naar de dokter, de tandarts of de orthodontist. 
We begrijpen dat dit niet altijd buiten schooltijd gepland kan worden. 
Graag vernemen we dat tijdig (een dag ervoor) van u. 
Wanneer een leerling regelmatig gedurende schooltijd naar een arts of een vorm van begeleiding 
moet, moet hiervoor toestemming worden gevraagd bij de schoolleider. 
We zien graag , dat de kinderen zo min mogelijk onderwijstijd missen. 
Namens de collega’s van de onderbouw, 
Alberdine Regoort 
 
Reminder gymkleding 
Onze gymleerkrachten geven aan dat het nog regelmatig voorkomt dat kinderen hun gymkleding niet 
bij zich hebben. Voor gym hebben ze een korte sportbroek, een wit shirtje met korte mouw, 
sportsokken en –schoenen nodig. Aan iedereen de vraag om te controleren of je kind(eren) hun 
spullen op orde hebben. 
Voor zowel de hygiëne als veiligheid is dit van belang. Graag jullie medewerking hierbij. 
 
Herfstmarkt 

Zaterdag 9 november 2019 
11.00 – 16.00 uur 

 
De intekenlijsten hangen elke dag op het bord bij de entree (naast de lift). Alles is in blokken 

verdeeld, niet meer per klas dus kies wat je leuk vindt qua 
activiteiten of kies ervoor om iets lekkers te maken. Dit jaar 
worden er qua lekkers specifieke dingen gevraagd, kijk en lees 
goed. 
LET OP: DIT JAAR GEEN SOEP!!! (die maken we op maandag 11 
november met St. Maarten). 
Bij alle lijsten graag invullen welke taak je binnen een plaats wil 
doen, je eigen naam, naam van 1 kind en klas. Zo kunnen we je 
weer terug vinden.  
(groep 8 ouders hoeven nergens in te schrijven!!) 
 
Groetjes, Nicole, Nienke en Elbertje 
 
 
Studiecentrum 
Lezingen 
Dit studiecentrum zal meer in het teken staan van huidige 

cultuurontwikkelingen. We zijn dit jaar begonnen met een Michaëlvoordracht door Frans Lutters. Hij 
heeft boeiend gesproken over hoe het denken zich enerzijds spiritueel of anderzijds materialistisch 
kan richten.   
We leven in een tijd dat het denken zich enorm ontwikkeld heeft op het gebied van wetenschap en 
techniek.  Loek Dullaart zal op 6 november spreken (zie bijlage lezing) over deze ontwikkelingen en 
ook over de toekomstige ontwikkelingen zoals het gebruik van mobiele telefoons,  5 G netwerk wat 
gaat komen,  de wereld van ‘the internet of things’,  kunstmatige intelligentie,  transhumanisme; de 
positieve mogelijkheden en ook de gevaren hiervan. In wat voor een wereld komen wij en onze 
kinderen te leven?  

http://www.leerplein4-16.nl/
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De voordracht van Susan van Kempen over de ontwikkelingen in Europa t.o.v. de wereld is uitgesteld 
naar 4 december. In 2020 willen we ook een voordracht organiseren over vaccinaties. 
 
Gedenkstonde 
Op 2 november wordt al eeuwen aandacht geschonken aan de overledenen.  Zaterdag 2 november 
vanaf 20.00 uur is er een bijeenkomst op school om hier aandacht aan te geven:  met gedicht, 
muziek, bezinning en stilte.  Van harte welkom. 
Groet, ook namens Anja en Annemiek, Ronald 


