
                  Ouderbericht nr. 04  jaargang 10, 13 december 2019 
   Kopij voor volgend ouderbericht inleveren uiterlijk 14 januari 2020 a.s. 

Aanleveren graag op: e.jonker@vsdedriestroom.nl 

 
 

1 
 

AGENDA 
December 
Ma 16 Paradijsspel om 9.00 uur voor groep 5 t/m 8  
Di 17 Live uitzending 11.00 uur kerstliederen groep 7 op Radio Maria 
Wo 18 Lezing studiecentrum “Kerst, mens en techniek” 
Do 19 Kerstviering KO tot 12.00 uur 
Vrij 20 Kleuters vrij/ kerstspel 8.30 uur groep 3 t/m 8 
  10.30 uur kerstliederen voor kinderen en ouders in de zaal 
Ma 23 Kerstvakantie t/m 3 januari 2020 
Di 24 Opvoering kerstspel Jacobgroep 19.00 uur 
 
Januari 
Ma 06 Weer naar school; ook de kleuters gewoon om 08.30u  
Vrij 10 Driekoningenspel 11.00 uur groep 6 t/m 8 
  Driekoningenspel 20.00 uur ouders en belangstellenden 
Ma 13 Kleuterinfo middag 
Wo 15 Lezing studiecentrum  
 
Februari 
Ma 03 Bruggetjesritueel Winterklas gr 3; kleuters om 09.30u beginnen 
Di 18 Kleuterinfo middag 
Vrij 21 Viering carnaval 
Ma 24 Carnavalsvakantie t/m 28 februari 
 
Bijlage I Poster lezing studiecentrum 
 
 
Groep 3 Winterklas  
We zijn blij dat we twee leerkrachten gevonden hebben die samen de nieuwe Winterklas groep 3 
gaan lesgeven. Helaas lukt het door de opzegtermijn bij de huidige werkgever niet om meteen na 
de kerstvakantie van start te gaan. De nieuwe groep 3 zal op maandag 3 februari beginnen. De 
ouders van deze kinderen zijn hierover al geïnformeerd. 
Op 3 februari mogen de kleuters om 09.30 uur naar school komen zodat alle kleuterleerkrachten 
aanwezig kunnen zijn bij het ‘bruggetjes-ritueel’ van de kinderen die naar groep 3 gaan. De 
groepen 3 t/m 8 starten op de gebruikelijke tijd van 8.30 uur.  
Op maandag 6 januari begint de school voor alle kinderen dus gewoon om 08.30uur. 
 
 
Nieuwe medewerker 

We hebben er een nieuwe collega bij. Wij zijn daar erg blij mee. Rob is 
een ervaren (vrijeschool) leerkracht die ervoor heeft gekozen om meer 
in ondersteunende taken in het onderwijs te werken. Momenteel 
verricht Rob taken in het vervang van Tonnie van Schijndel. In 
onderstaand stukje stelt Rob zich voor. 
 
Op 26 november ben ik begonnen met mijn nieuwe werk op de 
Driestroom. Ik ondersteun mijn collega’s, door de taken over te nemen 
waar ze door het drukke programma te weinig tijd voor hebben. Zo heb 
ik in de eerste week al een aantal kinderen uit de klas gehaald om ze 
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extra instructie te geven.  Ook kan ik een mondelinge toets bij individuele kinderen afnemen. Ook zal 
ik in het vervolg een deel van een les overnemen, zodat de leerkracht de handen vrij heeft om zelf een 
toets af te nemen. Zo kan ik op verschillende manieren ondersteuning bieden, daardoor heb ik heel 
afwisselend werk waar ik met veel voldoening mijn energie in kan stoppen. 
 
Even over mijzelf: Ik ben 58 jaar, woon in Rosmalen met mijn vrouw; mijn twee zonen zijn 23 en 28 
jaar oud en wonen al een paar jaar zelfstandig. Milan, de oudste, werkt als leraar op een middelbare 
school en Elmer studeert (als het goed is) dit jaar af in Tilburg. 
Ik heb 37 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan 8 jaar op de Vrije School Rotterdam en daarna 6 
jaar op de Vrije School Den Bosch, die toen nog niet de Driestroom heette. Daarna heb ik in Heeswijk-
Dinther en in Rosmalen in het reguliere onderwijs gewerkt. En nu kom ik weer terug op mijn oude 
school waar ik nog verrassend veel oud-collega’s ontmoet. Ik zal vast wel een keer een oud-leerling 
tegenkomen, nu als ouder, daar kijk ik al  
naar uit. 
Rob van Bree 
 

 
Overzicht Kerstspelen 

 
Paradijsspel Maandag 16 december 9.00 uur Groep 5 t/m 8 

Kerstspel 
Kerstspel Jacobgroep 

Vrijdag 20 december 8.45 uur 
Dinsdag 24 december 19.00 uur 

Groep 3 t/m 8 
Ouders/belangstellenden 

Driekoningenspel Vrijdag 10 januari 11.00 uur 
Vrijdag 10 januari 20.00 uur 

Groep 6 t/m 8 
Ouders/belangstellenden 

 
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. 
Een medewerker kwam het antwoord brengen: “Wanneer er een bal over het hek gaat, mag 1 kind 
hem gaan halen”. We zijn natuurlijk heel blij dat ons verzoek werd ingewilligd, niet alleen voor groep 
7, maar voor alle groepen. Daarnaast kwam 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 zijn we natuurlijk ingegaan en we zijn supertrots dat we dan in heel 
Nederland te horen zullen zijn. 
Namens groep 7, Alberdine Regoort 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5gb3c3JzfAhWHZ1AKHRvyD48QjRx6BAgBEAU&url=https://vrijeschoolridderspooralphenaandenrijn.nl/oberufer-kerstspel-donderdagavond-22-december-in-castellum/&psig=AOvVaw1uS6AN5ZEukX3nMD4d5ArZ&ust=1544787667869414
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Parkeren 
Ook bij uw komst naar de kerstspelen vragen wij u te parkeren op het Rivierenplein of in de 
Rijnstraat bij De Stolp. In de avonduren is er wanneer u slecht ter been bent, mogelijkheid om op het 
schoolplein te parkeren. Fijn dat u hier aan meewerkt. 

 
Gevonden voorwerpen 
De kist met gevonden voorwerpen is weer rijkelijk gevuld. Wilt u er aan denken alles weer mee naar 
huis te nemen voor de kerstvakantie. Kijk ook even op de kapstokken, daar blijft vaak een en ander 
achter. Dan beginnen we opgeruimd aan het nieuwe jaar op 6 januari. Hartelijk dank! 
 
MR 
Beste ouders, 
In onze vergadering van 27 november hebben we uitgebreid de tijd genomen om de personele 
bezetting en de herinrichting van het gebouw te bespreken. We horen dat Marieke de juiste stappen 
neemt en zijn blij om te merken dat ze zorgvuldige stappen zet, samen met de leerkrachten. Mooi 
om te horen dat het team ‘de-hart-onder-de-riem-acties’  van ouders als waardevol en steunend 
hebben ervaren. Als inkomend punt van enkele ouders spraken we ook het aanhoudende parkeren 
van ouders op de parkeerplekken in de Waalstraat en de Leijstraat. Deze ouders vinden het, net als 
wij, erg vervelend dat niet alle ouders zich conformeren aan het verzoek van de school om op het 
Rivierenplein of op de parkeerplaats van de Stolp aan de Rijnstraat te parkeren. In het kader van 
“beter een goede buur, dan een verre vriend” is het contact met de buren echt van belang. Marieke 
houdt contact met de buren en de energie die in klachten van de buurt gaat zitten, kan zij ook 
besteden aan zaken die het onderwijs aan onze leerlingen ten goede komt. Dus ook vanuit ons de 
oproep om te parkeren op het Rivierenplein of de Rijnstraat. Wellicht kunnen we elkaar helpen 
herinneren aan het verzoek en het belang ervan? 
Het ouderervaringen-onderzoek is ter sprake gekomen. De school heeft pas iets aan onze input bij 
een redelijke respons van ouders. Deze ‘responsrate’ is nog niet gehaald, vandaar het verzoek via de 
klassenouders (en ook nu even via dit berichtje) om deel te nemen aan het onderzoek. Invullen duurt 
maar 10 minuutjes en de school hecht meerwaarde aan de mening van ons als ouders. Kleine moeite, 
groot plezier dus ;). 
Tot slot is er door een ouder een goede opzet ingebracht voor de organisatie van de jaarfeesten. 
Deze opzet wordt na de kerst in het team besproken. We hopen dat dit een start is om volgend 
schooljaar een goede structuur te hebben waarmee we de jaarfeesten samen kunnen (blijven) 
dragen. 
Mocht je de notulen willen inzien dan kan dit bij Marit. De volgende MR-vergadering is 14 januari. 
Met warme groet namens de MR, 
Remco & Nanneke 
 

 
 
 
 
 

 
Studiecentrum 
De lezing van a.s. woensdag brengen we graag nog even in herinnering. 
Loek Dullaart heeft in november een boeiende avond gebracht over ‘Mens en techniek’ hij kwam tijd 
te kort en daarom hebben we besloten nog een avond aan dit belangrijke thema te wijden. Hij zal 
deze avond in verband brengen met komende Kerst; vanuit het beeld dat het goed is dat de 
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mensheid in een tijdperk komt van computers en techniek, maar dat het ook van belang is dat hij zich 
spiritueel ontwikkelt.   
Kerst, mens en techniek: woensdag 18 december 20.00-22.00 uur (zie ook de bijlage).  
Voor het nieuwe jaar staat op woensdag 15 januari  Susan van Kempen op het programma, zij zal 
spreken over de spirituele achtergrond en toekomst van Europa.  
Op woensdag 19 februari hebben wij Noor Prent, een antroposofisch arts, bereid gevonden te 
spreken over vaccinaties.  
Van harte uitgenodigd op één van deze avonden.  
Groet, Anja, Annemieke en Ronald 


