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AGENDA 
Mei 
Wo 20 Studiedag team/ alle kinderen vrij  
Do 21 HEMELVAART/ alle kinderen vrij  
Vrij 22 HEMELVAART/ alle kinderen vrij  
Do 28 Viering Pinksteren groep A 
Vrij 29 Viering Pinksteren groep B 
 
Juni 
Ma 01 2e Pinksterdag/ alle kinderen vrij 
 
Juli 
Vrij 10 Laatste schooldag. School uit om 12.00 uur 
Ma 13 Zomervakantie t/m 21 augustus 
 
 
Schoolleiding 
 
Herstart onderwijs op school 
Afgelopen maandag en dinsdag mochten we na weken van afwezigheid, de kinderen weer op 
school ontvangen. Wat een heerlijk gevoel was dat! 
Ik wil jullie graag mijn complimenten over brengen over de zorgvuldige en rustige manier van 
brengen en halen van de kinderen. De meeste kinderen waren door jullie goed voorbereid op de 
nieuwe situatie en dat heeft er mede voor gezorgd dat het soepel loopt. 
Om dit ook de komende tijd soepel te laten verlopen wil ik een paar punten nog even onder de 
aandacht brengen: 

 Ouders en leerlingen: Lopen op de stoep; niet fietsen. Even afstappen en met de fiets aan de 
hand de weg naar school vervolgen.  

 Helaas mag er in deze periode geen speelgoed van thuis mee naar school gebracht worden 

 Parkeren op het Rivierenplein of bij de Stolp.  

 Uiteraard is het prettig om op school weer andere ouders te ontmoeten. Toch willen we 
vragen om buiten de directe omgeving van school bij te kletsen zodat de vlotte doorstroom 
niet onderbroken wordt. 

 Spreek met je kind(eren) af waar je op het plein staat als de school uit gaat. Op die manier 
hoef je zelf niet over het plein te lopen om ze te zoeken. 

 Inlooptijd kleuters 08.25 – 08.40 u 

 Inlooptijd groep 3 t/m 8 08.15 – 08.45 uur. 
Op 20 mei is er een nieuwe persconferentie en mogelijk komen daar weer nieuwe richtlijnen voor 
het onderwijs aan bod. Mocht het inderdaad zo zijn dat we zaken moeten aanpassen dan zal ik 
jullie daar over berichten. Tot die tijd houden we de combinatie van afstandsonderwijs en 
onderwijs op school aan. 
 
Troosten  
In de afgelopen week kregen we een paar keer de vraag hoe we omgaan met kinderen die 
getroost moeten worden nu we het advies hebben gekregen om 1,5 m afstand te houden.  
De richtlijnen van het RIVM, en bovenal ons eigen inzicht, biedt ruimte om kinderen te troosten 
als dat nodig is. We houden afstand van de kinderen als het kan. Als de situatie er om vraagt 
(zoals bij troosten) dan is de afstand tot de kinderen minder dan 1,5 m. 
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Studiedag 20 mei 
Op woensdag 20 mei staat een studiedag gepland. Deze dag krijgen de kinderen geen opdrachten 
voor thuisonderwijs. Komende week is dus een korte week want donderdag en vrijdag zijn we vrij 
ivm hemelvaart. Op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 mei verzorgt de school geen 
noodopvang. 
 
 
Nieuwe handwerkleerkracht 

Afgelopen week is Karlien Hamilton als handwerkleerkracht 
begonnen op onze school. Karlien volgt Leoni Smith op die eerder dit 
jaar met pensioen is gegaan.  
We heten Karlien van harte welkom en wensen haar een fijne tijd op 
de Driestroom. 
In onderstaand stukje stelt zij zich voor. 
 
Hoi allemaal, 
 
Even geen handen schudden, maar 
toch.. aangenaam kennis te maken.  
Mijn naam is Karlien Hamilton en per 6 

mei 2020 start ik op de Driestroom als handwerkjuf. Ik heb 7 jaar 
kunstonderwijs gegeven op een middelbare school, maar mijn affiniteit 
met het jonge kind is in al die jaren onverminderd sterk gebleven. Zo 
besloot ik de overstap te maken naar het basisonderwijs: De Driestroom. 
Ik heb in het verleden als pedagogisch medewerker kennisgemaakt met 
een antroposofisch kinderdagverblijf en de middelbare school waar ik 
werkte heeft ook zeker raakvlakken met het vrijeschoolonderwijs (bv. 
‘hoofd, hart, hand’). Toch heb ik nog veel nieuws te ontdekken en te 
leren, maar daar heb ik vooral veel zin in. Vóór mij gaf Leoni de handwerklessen, wat een inspirerende 
juf! Ik heb met bewondering het stokje van haar overgenomen en verheug me op mijn nieuwe 
uitdaging. Nog wat weetjes over mij: ik hou van verkleden, kleur, muziek, theater, familie & vrienden, 
kinderen, fotograferen, de zon en taart.  
 
Fijn dat alle Driestroom leerlingen en mijn (nieuwe) collega’s ook weer écht naar school mogen. Tot 
gauw.  
Ik zal iedere dinsdag en donderdag aanwezig zijn. 
Groetjes, 
Karlien 
 
Schoonmaak 
Net vóór de coronatijd zijn wij in zee gegaan met de firma Proti Cleaning. Namens Proti Cleaning 
maken Josephina en Araditha dagelijks onze school schoon. Wij zijn heel blij met de extra 
schoonmaak in deze dagen. Naast de gangen, toiletten en kantoortjes wordt één keer per week ieder 
klaslokaal schoongemaakt. Dit betekent dat de wekelijkse schoonmaak door ouders is overgenomen 
door dit professionele bedrijf. We hopen voor extra klussen voor de vakanties zoals ramen zemen 
aan de binnenkant, speelgoed reinigen enz. nog een beroep op u te mogen doen. 
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Jaarfeesten: Pinksteren 
Hoe wordt het bij ons op school gevierd?  
Op donderdag 28 mei (groep A) en vrijdag 29 mei (groep B) wordt Pinksteren dit jaar met de 
kinderen op school gevierd.  Een aantal groepen dansen om de Meiboom op het schoolplein. Het zou 
leuk zijn als de kinderen in witte of lichte kleuren naar school komen voor een feestelijk effect. Na 
het dansen gaan de kinderen naar de klassen alwaar voor iedere groep een andere, dit jaar 
eenvoudige invulling wordt gegeven aan het Pinksterfeest. Helaas mogen de ouders dit jaar het 
Pinksterfeest niet met ons meebeleven. 
 
Het feest van de Pinksterblom. De natuur is tot volle bloei gekomen en heeft haar bruidssluier 
afgelegd. Hier en daar is al de eerste aanzet van een vruchtbeginsel zichtbaar. Vele bloesemblaadjes 
zijn op de grond gedwarreld.. In de folklore treffen we gebruiken aan die aangeven dat de mensen 
gevoelig waren voor de bloeitijd van de natuur. Tijdens het pinksterfeest werd een jong ongehuwd 
meisje (in de bloei van haar leven) tot Pinksterblom gekozen. Zij was de pinksterbruid. In vele streken 
zat zij onder een pinksterkroon, een hemelboog. Ook had zij een mandje waaruit zij zelfgemaakte 
papieren bloemen strooide. Er werden pinksterparen gevormd. Het pinksterfeest werd het feest van 
de liefde genoemd. 
De zelfgemaakte bloemen strooien is symbolisch voor het gegeven dat de mens in staat is om zelf te 
scheppen, te creëren. Hij/zij geeft hiermee iets eigens, het puurste, het zuiverste vanuit zichzelf. Dit 
is de innerlijke kiem. Het wezen van de kiem wordt zichtbaar in de bloem. 
 
Pinksteren wordt 50 dagen na Pasen gevierd. De 
naam Pinksteren komt dan ook van het Griekse 
woord pentekostè wat 50 betekent. Op het 
christelijke Pinksterfeest wordt de uitstorting van de 
heilige geest gevierd. Volgens de bijbel kwam uit de 
hemel iets dat op vuur leek en dat zich, in tongen 
verdeeld, op de 12 discipelen van Jezus neerzette. Zij 
werden vervuld van de heilige geest en begonnen in 
vreemde talen te spreken. Het Pinksterfeest werd 
ook al bij veel heidense volken gevierd. Het feest was 
sterk verbonden met de bloei en de ontwikkeling van 
de natuur in dit jaargetijde. 
Pinksteren is op school een feest van licht, lucht en kleur. De oudste jongen en het oudste meisje uit 
de kleuterklas vormen een bruidspaar. Dit Pinksterbruidspaar symboliseert “het huwelijk” tussen 
moeder aarde en de zon waardoor het land weer vruchtbaar wordt. De bloemen in de boog en in de 
kransen van de meisjes zijn zelfgemaakt, van papier. Dit symboliseert het mensenwerk dat nodig is 
om de wereld een beetje mooier te maken. 
De kinderen dansen op het schoolplein om de meiboom. De boom heeft veldbloemen in de top en 
met de kleurige linten maken de kinderen ingewikkelde patronen. 
De kinderen uit de hogere klassen zijn zich duidelijk bewust van het feit dat ze onderdeel zijn van het 
geheel: wanneer je niet mee gaat in het ritme van de dans, ontstaat het vlechtwerk niet goed. 
In de kleuterklas vieren we dit feest als bruiloftsfeest. De kleuters met een crêpepapieren kransje 
met bloemetjes op het hoofd dansen en zingen en eten bruidstaart. 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdevierseizoenen-janna.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fde-meiboom_21.html&psig=AOvVaw0FW2oC3cLK80buRlopqO1o&ust=1589626676767000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi96vnatekCFQAAAAAdAAAAABAG
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SchoolBieB 
De schoolbieb kan vanwege alle maatregelen helaas nog niet open. Alle reeds gelezen boeken van de 
schoolbieb mogen wel weer op school worden ingeleverd. De kinderen kunnen de boeken bij het 
uitleenmeubel van de schoolbieb leggen in een daarvoor bestemd krat. Er mogen dus helaas geen 
nieuwe boeken mee naar huis. 
Gelukkig is Babel weer open zodat je toch weer ‘verse’ boeken kunt halen. Kijk voor je bezoek even 
op de site welke maatregelen er voor de stadsbibliotheek gelden, www.babeldenbosch.nl 
De digitale thuisbieb blijft voorlopig open en ook de luisterbieb heeft veel te bieden. Beide apps zijn 
gratis te downloaden.  

Blijf gezond en lees/luister een boek 📖 
Met een warme groet,  
Mirije Obbema, leesconsulent 
 

http://www.babeldenbosch.nl/

