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AGENDA 

September 
Di 08 Ouderavond groep 3 Z  
   
Do 10 Schoolfotograaf 
Ma 14 Ouderavond groep 3W 
Di 15 Ouderavond groep 6 
Wo 16 Ouderavond groep 8 
Do 17 Ouderavond groep 4 
Za 19 Open dag 10.00 tot 12.00 uur 
Di 22 Ouderavond groep 5W 
Wo 23  Ouderavond groep 7 
Do 24 Ouderavond 1 KK IV  
Di 29 Viering Michaëlfeest 
Wo 30 Lezing studiecentrum “Michaël en de Coronacrisis” 

 

Oktober 
Do 08 Ouderavond kleuterklas I en III in twee groepen op één avond 

Ma 19 Herfstvakantie t/m 23 oktober 
Wo 28 Lezing studiecentrum “De toekomst van Europa” 

 

November 
Wo 04 Bijeenkomst Initiatief Voortgezet Vrijeschool Onderwijs 
Wo 11 Sint Maarten viering 
Vrij 27 Lezing studiecentrum “Het geheim van Kerst”  
Ma 30 1e Advent viering 
 
Bijlagen: I Beslisboom 0-6 jaar, II Beslisboom 7-12 jaar, III Poster lezing studiecentrum 

 

Flexibele begintijd 
Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben we een flexibele inloop geïntroduceerd van 
tien minuten. Van 08.25 tot 08.35 uur mogen onze leerlingen binnen komen lopen. Op die manier 
verwachten we de piekbelasting van 08.30 uur uit te smeren over een langere periode van 10 minuten. 
Vanaf 08.25u mogen kinderen ook meteen doorlopen naar hun klas. Daar wacht de leerkracht op hen.   
Ondanks de flexibele inloop mogelijkheid, valt ons op dat er ruim vóór 08.25 uur al een lange rij kinderen 
en ouders voor de poort staat te wachten. Wanneer je in de afgelopen periode een aantal keren hebt 
moeten wachten voor een gesloten hek, dan kun je dus wat later van huis vertrekken. De kinderen zijn 
dan nog steeds op tijd op school. Laten we met elkaar proberen om zo effectief mogelijk gebruik te 
maken van de spreiding bij het ochtendmoment. Wij zullen zorgen dat de poorten op tijd opengaan. 

 
Halen en brengen  

 Bij het naar school brengen van de kinderen, betreden de kinderen het plein via onderstaand 
overzicht. Ouders nemen buiten het schoolplein afscheid van hun kind(eren). 

 Bij het ophalen kunnen ouders wachten op het schoolplein tot de school uit is. We willen vragen 
of iedereen de 1,5 m regel zoveel mogelijk in acht wil nemen. 

 Verder verzoeken we iedereen zo vlot mogelijk het plein te verlaten. Bijpraten en speelafspraken 
maken graag buiten de poorten. Na schooltijd mag er door kinderen ook niet meer gespeeld 
worden op het plein.  
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We doen dit om een vlotte doorstroom te houden en hopen dat dit bijdraagt aan het 
beperken van het risico op verspreiding van het virus. We rekenen op jullie begrip en 
medewerking. 
 

POORT GROEP 

Poort Waalstraat/voetbalveld 3-Winter, 5, 5-Winter, 6 

Poort Waalstraat/fietsenstalling 3, 4, 7, 8 

Poort Waalstraat/hoofdingang Kleuterklas Judith 
Kleuterklas Maarten 

Poort Swalmstraat Kleuterklas Leona 
Kleuterklas Annabel 

 

Verkouden? Wel of niet naar school? 
We hebben gemerkt dat het nog best lastig is wanneer kinderen verkouden zijn of keelpijn 
hebben, om te beoordelen of ze al dan niet thuis moeten blijven.  
Een aantal belangenorganisaties hebben twee Beslisbomen gemaakt aan de hand waarvan 
eenvoudig te bepalen is of een kind al dan niet naar school kan. Beide beslisbomen treffen 
jullie als bijlage bij dit Ouderbericht.  
De ene beslisboom gaat over kinderen van 0 – 6 jaar en de andere over de leeftijdsgroep 
van 7 -12 jaar.  
Ik vermoed dat deze documenten helpend zijn bij het maken van de afweging of een kind 
thuis moet blijven of naar school kan. 
 

Uitval leerkrachten 
Deze week zijn er 4 leerkrachten die ivm verkoudheidsklachten niet mogen komen werken. 
Zo zijn er vandaag 3 (!) kleuterklassen gesloten omdat de betreffende leerkrachten 
verkouden zijn en zich laten testen op corona. Helaas mogen ze pas weer komen werken 
als ze de testuitslag ontvangen hebben en deze negatief is.  
We doen ons best om vervanging te vinden. Helaas lukt dat niet altijd.  
 

Zoon voor Jeanneau 

 
Afgelopen vrijdag 4 september om 18.59 uur is de zoon van onze 
gymleerkracht Jeanneau Driesen en zijn vrouw Tessa geboren. Zijn naam is 
Lowell John François. De trotse vader maakt gebruik van de 
ouderschapsverlofregeling en zal gedurende 6 weken worden vervangen 
door Angela Pan voor de gymlessen op donderdag.  
Jeanneau en Tessa, veel liefde en geluk gewenst voor jullie! 
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Vertrek Robien 
Na jaren aan De Driestroom verbonden te zijn 
geweest, gaat Robien ons verlaten. Robien was 
jarenlang (klassen)ouder van haar 2 dochters, 
vervolgens werd ze administratief medewerker en het 
afgelopen jaar was Robien als onderwijsassistent aan 
de Driestroom verbonden. In de zomer heeft Robien 
besloten een andere weg in te slaan en De Driestroom 
te verlaten. We zullen haar hartelijke, warme 
persoonlijkheid en schaterende lach missen in onze 
school. We wensen haar alle goeds op haar pad en 
zetten haar volgende week met ons team nog in de 
bloemetjes.  

 

Parkeren: niet in de Waalstraat 
Wanneer je met de auto je kind(eren) naar school brengt, willen we je vragen om niet in de 
Waalstraat te parkeren. Parkeren kan op het Rivierenplein, in de Rijnstraat of op het 
parkeerterrein bij de Stolp. Onze buren van de Waalstraat ervaren overlast door de 
hoeveelheid ouders die toch in de Waalstraat, Leijstraat of Almstraat parkeren. We willen 
graag een goede buur zijn en hebben jullie medewerking hierbij nodig.  

 

Schoolfotograaf  
Aanstaande donderdag 10 september brengt onze schoolfotograaf haar jaarlijkse bezoek 
aan De Driestroom. Zij zal van alle kinderen een portretfoto maken en een klassenfoto met 
de eigen klas en klassenleerkracht(en). De gebruikelijke teamfoto gaat dit jaar niet door. 
Als tip nog… kleurige kleding.  

 
 

Schoolvakanties 2020-2021 
 

Vakantierooster en vrije dagen 
 Schooljaar 2020-2021 

Herfstvakantie 19 t/m 23/10 - 2020 

Kerstvakantie kleuters 18/12 - 2020 t/m 01/01 - 2021 

Kerstvakantie gr 3 t/m 8 21/12 - 2020 t/m 01/01 - 2021 

Pallas studiedag 20/01/2021 

Carnavalsvakantie 15/02 t/m 19/02 - 2021 

Goede Vrijdag 02/04 - 2021    

2e Paasdag 05/04 - 2021 

Koningsdag 27/04 - 2021 

Meivakantie/ Hemelvaart 03/05 t/m 14/05 - 2021 

2e Pinksterdag 24/05 - 2021 

Zomervakantie 26/07 t/m 03/09 - 2021 
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Ouderavonden 
Aan het begin van het schooljaar vinden de eerste ouderavonden plaats. Normaliter 
gebeurt dat in de eigen klas. Vanwege het advies van het RIVM voor volwassenen om 1,5 
meter afstand tot elkaar te houden, hebben we besloten de ouderavonden in de zaal te 
organiseren. Iedere klas ontvangt van de eigen leerkracht een bericht per mail hierover. Bij 
de entree links hangt op de muur een lijst met triagevragen aan de hand waarvan je kunt 
bepalen of het akkoord is de school binnen te gaan. Je kunt je handen ontsmetten met de 
desinfectieflacons die bij de ingang staan. Koffie en thee staan klaar en mogen mee de zaal 
in worden genomen. Aan het eind van de avond de gebruikte kopjes graag in de kratjes 
voor de afwas zetten. 

 

Open Dag  
Zaterdag 19 september van 10.00 tot 12.00 uur houden we weer een open dag. Nadat de 
open dag in maart door de corona uitbraak kwam te vervallen, zijn we blij dat we met 
inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar onze school weer kunnen openstellen voor 
bezoek. Er zijn 3 kleuterklassen open en het duurt dit keer van 10.00 tot 12.00 uur. 
In de gang bij de kleuterklassen staat een stand van stichting Zimela met vooral 
zelfgemaakte jaartafel- en herfstspullen, popjes, kabouters en veel meer. De opbrengst 
gaat naar het goede doel. 

 

Jaarfeesten 

Michaël 
 

 
Op dinsdag 29 september vieren we het 
Michaëlfeest. 
Het is het jaarfeest op de overgang van de zomer 
naar de herfst. 
Een week ervoor 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 vaak afgebeeld met in de ene hand een zwaard en in 
de andere een weegschaal en met een draak onder zijn voeten. 
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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 het 
afwegen van onze besluiten symboliseert. “Kies ik vanuit het denken of vanuit het gevoel?”  
De Michaëltijd geeft ons de  mogelijkheid 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 de 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. 
 

Gevonden Voorwerpen 
Beste ouders, de kist met gevonden voorwerpen zit overvol o.a. met winterjassen, sjaals en 
handschoenen. Ook euritmietjes, gymspullen, bekers en broodtrommels belanden hier 
nogal eens in. Het nieuwe schooljaar is begonnen en we gaan het frissere jaargetijde 
tegemoet dus wellicht fijn om de uit zicht geraakte spullen terug te vinden. Komende week 
zullen we iedere dag de gevonden voorwerpen onder het afdak van de berging zetten. 
Vrijdag na 14.00 uur zullen de overgebleven spullen worden weggebracht naar de 
inzamelbak van Mensen in Nood.  

 

Samen Opleidend Leren 
SOL-opleidingsschool  

Studenten beginnen vol verwachting aan hun 
opleiding tot leraar voor de Vrijeschool. De 
opleiding is een nieuwe wereld en daar horen en 
leren ze over het vak leraar. 
Een aantal momenten per jaar mag een student 
op stage, kijken wat er in een klas en op een 
school gaande is.  
De opdrachten die ze vanuit de opleiding hebben gekregen 
voeren ze uit en ze zien de leraar aan het werk.  
Na deze korte stage is het weer terug naar de opleiding om 
daar verder te leren. 
Hoe mooi kan het zijn als ze de kans zouden krijgen om meer 
aanwezig te kunnen zijn op een school en de theorie meteen 
in praktijk te zien en er ook meteen mee aan het werk te 
kunnen? 

 
Zo is er de afgelopen tijd nagedacht, zou het mogelijk zijn om de samenwerking tussen de opleiding en 
de scholen te kunnen intensiveren? Dat de student meer zou kunnen leren op de werkvloer? Bij de 
leerkracht het meesterschap afkijken en meteen in de praktijk ten uitvoer brengen. 
Meer betrokken worden bij de leerprocessen van de leerlingen en zien wat er in een school gaande is. 
Deels als betrokken worden bij het team, de vergaderingen en de ouderavonden? Onderzoek doen op 
een school, vragen daarover kunnen stellen aan de leraren en de kinderen? 
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Die samenwerking tussen de Vrijeschool Pabo Leiden en zeven besturen van de 
vrijescholen in Nederland is er. Op 20 september 2019 is er een convenant ondertekend 
waarin alle partijen hun wens uitspreken om samen te gaan werken middels de 
opleidingsschool: Samen Opleidend Leren (SOL). 
Een doel van SOL is om studenten meer in de praktijk op te gaan leiden, verspreid over het 
hele land. Op die manier zouden ook meer potentiele vrijeschoolleerkrachten die aan deze 
kant van het land wonen, kunnen kiezen voor deze opleiding.  
Daarvoor is een intensieve samenwerking nodig tussen de opleiding en de scholen. Ook 
zullen de scholen onderling meer gaan samenwerken en dat komt de kwaliteit van het 
onderwijs ten goede. Er gaat een wisselwerking ontstaan van kennisoverdracht tussen de 
opleiding en de scholen maar ook tussen de scholen onderling. 
 
Dit schooljaar zijn de eerste SOL scholen van start gegaan, dat zijn de volgende scholen:  
Vrijeschool Kairos, Amsterdam 
Vrijeschool Almere 
Vrijeschool Kleverpark, Haarlem 
Vrijeschool De Vuurvogel, Zoetermeer 
Vrijeschool De Driestroom, Den Bosch 
Vrijeschool de Es, Assen 
Vrijeschool Vredehof, Rotterdam 
 
Om dit te realiseren is er een subsidieaanvraag gedaan bij het Ministerie van Onderwijs. 
Deze is ook toegekend. 
 
Als ouders zullen jullie in de praktijk gaan ervaren dat de stagiaires meer aanwezig zijn in 
de scholen en deelgenoot zullen zijn van het team.  
Ook zullen de teams de start bekwame leerkrachten van het team gaan begeleiden tot 
basis bekwame leraren.  
Wij zien uit naar een goede samenwerking tussen de opleiding en de studenten en hopen 
elkaar te verrijken en te inspireren met de kennis die er is. 
 
Maaike Fleuren, Laurie Wolffs en Sara Kim Stoelwinder zijn onze eerste Sol- collega’s en  
zullen respectievelijk werkzaam zijn in de kleutergroep van Leona van Ravesteijn, groep 4 van Simone 
van Avendonk en groep 3 zomer van Monique Smet en Elbertje Floris.   
Denk je er zelf over om vrijeschoolleerkracht te worden of ken je iemand die hierin interesse heeft. 
Begin februari is er een tweede instapmoment voor de Flexibele Deeltijd opleiding.  
Voor informatie kun je terecht bij ondergetekende, Marieke Frickel en de website van de Vrijeschool 
Pabo te leiden.  
https://www.hsleiden.nl/actueel/nieuws/vrijeschool-pabo/subsidie-voor-traject-samen-opleidend-
leren.html  
 
Hieronder stellen onze SOL-studenten zich voor. 
 
Alberdine Regoort.  
Interne schoolopleider De Driestroom 
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Maaike Fleuren 
Hallo. 

Ik ben Maaike, ik ben 29 jaar en ik studeer sinds een jaar 
aan de Vrijeschool Pabo als Flexibele Deeltijd student. 

Dit jaar start ik mijn stage bij Leona in de kleuterklas. 
Ik heb er enorm veel zin in om de kinderen, de 
collega’s en natuurlijk De Driestroom als school te 
leren kennen! 
Ik kom zelf oorspronkelijk uit omgeving Den Bosch, 

maar toen ik ging studeren aan de universiteit heb ik 
op allerlei andere plekken gewoond. Na zo’n tien jaar 

ben ik weer terug van weggeweest en ben nu 
woonachtig in Vught. 

Eigenlijk kom ik uit een hele andere hoek, want ik heb een achtergrond in de IT. Ik ben 
voorheen werkzaam geweest als softwareontwikkelaar. Van origine ben ik dus een echte 
denker, maar het mooie van de Vrijeschool vind ik de balans tussen hoofd, hart en handen. 
Als afgestudeerde in kunstmatige intelligentie weet ik als geen ander dat juist deze 
combinatie de mens uniek maakt. Hierom heb ik gekozen mijn energie te stoppen in de 
ontwikkeling van de mens in plaats van de computer. 
Het lijkt me leuk om kennis te maken, dus kom gerust even bij me langs! 
Maaike Fleuren 
 
Laurie Wolffs 
Zeg kleine ster, mag ik je zien groeien? Je vertellen dat je er 
mag zijn en uitleggen waarom de koeien loeien. Je laten zien 
hoe fijn dansen is en verhalen met je delen. En dat jij mij zal 
verwonderen met koningen en kastelen. Dan zeg ik dat mijn 
naam Laurie is, 32 jaar en veel van vertellen, toneel en 
verhalen hou. Mijn toekomst wordt werken als juf op de 
Vrijeschool en daarom zie je mij komend jaar in het 
schoolgebouw.  
Laurie Wolffs 
 
 
Sara Kim Stoelwinder 

 Even voorstellen: Ik ben juf Sara Kim en komend jaar ben ik stagiaire op 
VS de Driestroom. De afgelopen jaren werkte ik aan allerlei educatieve 
projecten in de culturele sector, onder andere voor film- en kunstfestivals 
en in filmtheaters. Soms begeleidde ik daar groepen kinderen, maar 
meestal werkte ik op kantoor. Daar miste ik de interactie met de 
doelgroep waar ik zulke mooie lesprogramma's voor mocht maken: 
kinderen. Ik ben daarom erg blij dit jaar te mogen leren en werken op De 
Driestroom en daarnaast te studeren aan de Vrijeschool Pabo. De 
komende weken ziet u mij vooral in groep 4.  
Sara Kim Stoelwinder 
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Initiatief Voortgezet Vrijeschool Onderwijs 
 
Save the date! 
Het initiatief voor voortgezet Vrije Schoolonderwijs 
in ’s-Hertogenbosch organiseert op woensdag 4 
november 2020 een inspirerende 
ouderbijeenkomst. 

We zijn heel hard aan het werk om deze bijeenkomst  
vorm te geven zodat het een goede afspiegeling zal zijn van hetgeen voortgezet Vrije 
Schoolonderwijs inhoudt. Het zal een avond met een veelzijdig en ludiek programma 
worden waarmee we ouders willen inspireren en informeren.  
Informatie over de inhoud van het programma en het tijdstip volgen spoedig.  
Uiteraard houden we ons op deze avond aan de corona maatregelen. Vanwege deze 
maatregelen zijn we gebonden aan een maximum aantal deelnemers. Meld je aan op 
vvsodenbosch@gmail.com o.v.v. ouderbijeenkomst en ben verzekerd van een plekje.  
Ben je helaas verhinderd op deze datum? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief door te 
mailen naar vvsodenbosch@gmail.com o.v.v. nieuwsbrief voor de laatste ontwikkelingen 
omtrent het initiatief. 
Wij kijken uit naar het voortzetten van het Vrije Schoolonderwijs in ’s-Hertogenbosch. Het 
kind centraal en alle kansen voor een brede ontwikkeling.  
 

Studiecentrum Antroposofie 
Wij hebben dit jaar weer een aantal voordrachten georganiseerd.  Even opnieuw onze 
achtergrond.  De Vrijeschool pedagogie wortelt in de spirituele visie van de antroposofie, 
de geesteswetenschap van Rudolf Steiner. Zij geeft eigenlijk op elk levensgebied een 
aanvullende spirituele visie. Dit op de gebieden van wetenschap, kunst en religie. Zo zijn 
dus de Vrijescholen, maar ook de antroposofische geneeswijze met zijn verschillende 
therapieën en de biologisch-dynamische landbouw ontstaan.  
Vanuit het studiecentrum nodigen we mensen uit die over verschillende thema’s een 
voordracht geven.  

 We beginnen dit jaar, in het teken van het Michaëlfeest, een visie op de 
coronacrisis van Loek Dullaart op 30 september. Hoe kunnen we ziekte, de 
besmetting, de maatregelen en de verdere toekomst beschouwen vanuit antroposofisch 
gezichtspunt? Zie de poster in de bijlage.  

 Op 28 oktober hebben we Susan van Kempen uitgenodigd om te spreken over de toekomst van 
Europa. Wat is de oorspronkelijke taak van Europa, dit in beeld dat zij een midden vormt tussen 
oost en west?  

 Op vrijdag 27 november komt Marie-Helene van Tol, zij is geestelijke van de 
christengemeenschap, spreken over het geheim van Kerst.  

Tot zo ver ons programma. 
De voordrachten zijn van 20.00-22.00 in de grote zaal van school. Wij vragen een bijdrage van 7 euro 
(liefst gepast en alleen contant). 
Groet, Ronald 
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