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Weer naar school
Viering Pinksterfeest
Tweede Pinksterdag
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Bijlage: 1 Corona Vragenuurtje ’s-Hertogenbosch Oost
Beste ouders,
Het is fijn dat we na de tweede lockdown, vanaf 9 februari weer op school aan de slag
kunnen. Inmiddels lijken alle kinderen en leerkrachten er weer aan gewend te zijn om
fysiek les te geven en niet meer aangewezen te zijn op het afstandsonderwijs. Binnen
school doen we ons best om het zo gewoon mogelijk te houden. Dat betekent dat de
leerkrachten onderling afstand houden maar dat we deze regel naar kinderen toe niet
hanteren.
Bij binnenkomst en na een pauze wassen alle kinderen hun handen. Dit is voor de kinderen
al vanzelfsprekend geworden.
In dit ouderbericht nemen we nog een keer de ‘thuis-blijf-regels’ op. Wij merken dat het
voor ouders soms niet duidelijk is wanneer een kind wel of niet naar school kan komen.
Wij vinden het zeer spijtig dat we nog steeds geen ouders in de school mogen ontvangen
en dat ook de oudergesprekken nog via digitale middelen gevoerd moeten worden. Voor sommige
leerkrachten valt deze maatregel zwaar. Het is prettiger om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten wanneer
je met elkaar over een kind in gesprek gaat. Wij hopen van harte dat de volgende ronde
oudergesprekken weer gewoon op school kan plaatsvinden.

Corona thuis-blijf-regels
Bij klachten blijf thuis
 Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus.
 Alle leerlingen moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.
 Ook thuisblijven als een gezinslid naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden
Celsius) of last van benauwdheid heeft. Dat betekent dat broertjes en zusjes ook thuis moeten
blijven als een ouder of broer/zus griepachtige klachten én koorts hoger dan 38 graden heeft.
 Kinderen die verkouden zijn vragen wij thuis te blijven.
 Kinderen met chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts zijn wel welkom op school.
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Open dag
Aan het begin van de lente organiseren we normaliter een open dag. Door alle
maatregelen kan die nu niet doorgaan. We hopen er op dat die later in het jaar alsnog kan
plaatsvinden.

Schoolvakanties 2021-2022
Vakantierooster, vrije dagen en studiedagen
Schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie
Driestroom studiedag 1
Kerstvakantie kleuters
Kerstvakantie gr 3 t/m 8
Pallas studiedag
Carnavalsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Driestroom studiedag 2
Zomervakantie
Open Dagen
18-09-2021
26-03-2022

25 t/m 29/10 - 2021
06/12 - 2021
24/12 - 2021 t/m 07/01 - 2022
27/12 - 2021 t/m 07/01 - 2022
26/01 - 2022 (onder voorbehoud)
28/02 t/m 04/03 - 2022
15/04 - 2022
18/04 - 2022
25/04 t/m 06/05 - 2022
26/05 t/m 27/05 - 2022
06/06 - 2022
17/06 - 2022
25/07 t/m 02/09 - 2022

10.00 tot 13.00 uur
10.00 tot 13.00 uur

Jaarfeesten
Palmpasen en Pasen
Na Carnaval, normaliter een uitbundig feest, is de vastentijd begonnen. Dit is een periode
van soberheid, die afgerond wordt bij het Paasfeest. Palmpasen is de voorbereiding op het Paasfeest.
In de week voorafgaand aan Palmpasen wordt een Palmpasenstok gemaakt waarbij gedroogd fruit en
versierde uitgeblazen eieren de stok een kleurrijk uiterlijk geven. Het begin van de lente wordt zichtbaar.
De natuur laat nieuw leven zien door het ontkiemen van zaden en het warmer worden van de zon. Op de
top van de Palmpasenstok zit een broodhaantje. De haan geeft in de natuur nieuw leven aan en maakt
zowel mens als dier wakker. In de winter zijn we voornamelijk binnen, maar nu de zonnestralen warmer
worden, gaan we weer meer naar buiten. De kinderen van de kleuterklassen en groep 3 t/m 5 zullen met
hun zelfgemaakte Palmpasenstok vrijdag 26 maart dan ook buiten op het schoolplein een ronde maken.
Van de leerkracht ontvangen jullie nog een brief met instructies over stok en
eieren. Helaas mogen er dit jaar geen (hulp)ouders bij zijn.
De eieren bij het Paasfeest staan symbool voor nieuw leven. De Paashaas die de
eieren verstopt, is een overlevering uit de Germaanse mythologie. Volgens deze
mythologie gaf een godin ieder jaar de natuur nieuw leven. Een haas werd
uitgekozen om de nieuwe kiemen, de eieren, naar de aarde te brengen. Vanuit het christelijke geloof
wordt de wederopstanding gevierd tijdens Pasen.
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De kiemkracht, het nieuwe leven, staat centraal bij het beschilderen en vinden van de
eieren. De eieren krijgen mooie kleuren om uiting te geven aan het nieuwe leven en het
krachtiger worden van de groeiende en bloeiende natuur.
De kinderen vieren op donderdag 1 april Pasen. De kleuterklassen eten hun gebruikelijke
maaltijd in Paassfeer en de groepen 3 t/m 8 hebben een Paasontbijt of brunch op school.
Dit wordt verzorgd door de school. Daarnaast worden er natuurlijk eieren verstopt … en
gevonden.
MR
Tijdens de MR vergadering van 23 februari hebben we gesproken over het Nationaal
Programma Onderwijs. Middels het Nationaal Programma Onderwijs krijgen scholen
budget om ‘achterstanden’ in te halen. We vinden het van belang om te blijven kijken naar
de brede ontwikkeling van onze kinderen en leerlingen. De Driestroom brengt de
cognitieve ontwikkeling in beeld middels de reguliere citotoetsen. Daarnaast vraagt de
school van de leerkrachten te reflecteren op het welbevinden van de leerlingen. Op
groepsniveau vergelijkt de school de scores met de ‘Driestroomnorm’. Op basis hiervan
wordt op groeps- en/of leerling niveau bekeken wat de klassen en leerlingen extra nodig
hebben en waar de subsidie op wordt ingezet. Waarschijnlijk worden dit ‘extra handen',
een bewezen effectieve methode die leidt tot duurzame ontwikkeling.
Daarnaast spraken we over de lestijden. We concluderen dat na herhaalde oproepen geen
(over-)groot deel van de ouders vóór een vijf-gelijke dagen model is. Daarnaast
concludeert het team van leerkrachten binnen de Driestroom en binnen de stichting dat de
huidige schooltijden pedagogisch gezien prettig zijn voor de leerlingen. Toch nemen we
over dit onderwerp nu geen beslissing. Het vraagt om nog meer uitvraag/onderzoek. De
aandacht moet nu uit gaan naar leerkrachten voor de klas en goede lessen. We parkeren
dit onderwerp voor schooljaar 2021-2022.
Vervolgens spraken we over een eventuele invulling van Koningsdag en het
vakantierooster van 2021-2022. Het vakantierooster is besproken en goedgekeurd. Voor
de studiedagen hebben de ouders van de MR voorgesteld deze liever niet op dinsdag en
donderdag te plannen (met uitzondering van evt. dinsdag 6 december) en te kiezen voor
een dag die niet gekoppeld is aan een vakantie of lang weekend.
De volgende MR vergadering is op dinsdag 20 april.
Hartelijke groet,
MR De Driestroom

Parkeren: níet in de Waalstraat
Na de Lock down, die overging in sneeuwpret, zijn we op dinsdag 9 februari weer gestart op school. De
meeste ouders parkeren inmiddels op het Rivierenplein waarvoor dank. Wij en de buren zijn daar heel
blij mee. Toch gebeurt het nog regelmatig dat voor de poort een kind wordt afgezet met de auto wat de
verkeersveiligheid niet ten goede komt. Fietsers slalommen er om heen, auto’s er achter kunnen niet
doorrijden… enz. Ook de ouders van onze kleuters willen we hier op wijzen en hen vragen er rekening
mee te houden. Vriendelijk doch dringend het verzoek níet in de Waalstraat, Leystraat en Almstraat te
parkeren om de overlast voor onze buren te beperken. Parkeren kan op het Rivierenplein, in de
Rijnstraat of op het parkeerterrein bij de Stolp. Dit vragen we niet alleen voor de buren, maar zoals
eerder genoemd vanwege de veiligheid van iedereen. Het vraagt wat extra tijd en organisatie, maar wij
vragen jullie met klem hieraan mee te werken.
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Voor de duidelijkheid hierbij een plattegrond van de omgeving van school. Groen geeft de
plekken aan waar geparkeerd kan worden en in het rood zie je de straten waarvan we
vragen om daar, ivm de veiligheid en het respect voor de buurt, niet te parkeren.
Hartelijk dank voor jullie medewerking!

Corona Vragenuurtje ’s-Hertogenbosch Oost
Het coronavirus heeft grote invloed op ons dagelijks leven. Bij veel mensen zorgt dit voor
vragen. Bijvoorbeeld over vaccineren of over gezond leven in tijden van corona.
Er zijn 4 digitale bijeenkomsten georganiseerd met professionals uit de wijk. Zie voor
verdere informatie de flyer in de bijlage.
Bellen met de GGD kan ook op nummer 0900 3646464 tussen 8.00 en 20.00 uur.
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