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AGENDA 

Mei 
Ma 03 Meivakantie incl. Hemelvaart t/m 14 mei 
Ma 17 Weer naar school 
Vrij 21 Viering Pinksterfeest 
Ma 24 Tweede Pinksterdag 
 

Juni 
Do 24 Viering St. Jan 
 

Juli 
Ma 12 Groep 8 op kamp t/m 15 juli 
Di 20 Afscheid groep 8/ om 16.00 uur voor ouders 
Vrij 23 School uit om 12.00 uur 

Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 
 
Bijlage: 1 Flyer “En de rekeningen stapelen zich op” 
 

Meivakantie 
Op de valreep nog een ouderbericht om alle ouders en leerlingen een heel fijne, 
ontspannen meivakantie toe te wensen namens het team van De Driestroom. We zien 
elkaar graag uitgerust weer terug op maandag 17 mei. Tot dan! 

 

De Driestroom als SOL-opleidingsschool 
Vanaf dit schooljaar is de Driestroom een opleidingsschool voor studenten die 
Vrijeschoolleerkracht willen worden. In september 
hebben de eerste studenten zich voorgesteld.  
De afgelopen maanden zijn zij in de verschillende 
groepen werkzaam geweest. Daarnaast hebben de studiebijeenkomsten geleid tot mooie 
uitwisselingen binnen de schoolgemeenschap.  
De afgelopen week hebben we afscheid genomen van juf Laurie: zij gaat met 
zwangerschapsverlof. We hopen haar na de herfstvakantie weer terug te zien. 
In februari was er een tweede instapmoment voor deze flexibele deeltijdopleiding. 
Van daaruit hebben wij afgelopen week Esther Dorresteijn als nieuwe Sol-collega mogen begroeten. 
Zij stelt zich in onderstaand stukje voor.  

 
Ik ben Esther, 41 jaar, mama van Tobias (7) en sinds februari gestart met de 
flexibele deeltijdopleiding van de Vrijeschool Pabo.  
Ik heb een heel diverse achtergrond, o.a. met studies journalistiek, creatieve 
therapie, Spaans en literatuurwetenschap. De afgelopen tien jaar heb ik vooral 
als redacteur gewerkt, eerst voor een uitgeverij, later als freelance tekstschrijver 
en nu als web redacteur op een mbo-school. Om zelf voor de klas te mogen 
staan is een langgekoesterde wens, en daarom heb ik er ook enorm veel zin in 
om stage te gaan lopen op de Driestroom! Vanaf 26 april ben ik in groep 7. Het 

lijkt me leuk om kennis met jullie te maken! 
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Denk je er zelf over om Vrijeschoolleerkracht te worden of ken je iemand die hierin 
interesse heeft? Begin september is er weer een instapmoment voor de Flexibele Deeltijd 
opleiding. Voor informatie kun je terecht bij ondergetekende en Marieke Frickel en op de 
website van de Vrijeschool Pabo te Leiden.  
Met hartelijke groet, 
Alberdine Regoort.  
 

Jaarfeesten 
Pinksteren 

Pinksteren wordt 50 dagen na Pasen gevierd, dit jaar op zondag 23 mei. De naam 
Pinksteren komt dan ook van het Griekse woord pentèkostè wat 50 betekent. In de bijbel 
staat hoe met Pinksteren de geest in de vorm van vurige tongen over de apostelen kwam. 
Met andere woorden, de geestelijke hemel verbond zich met de daarvoor openstaande 
aardse mens.  
Vroeger in de tijd van de Germanen, werden rond deze tijd al voorjaarsfeesten gevierd. 
Men danste om een boom en vierde dat de eerste oogst binnengehaald kon worden. Het 
was de tijd dat de natuur zwanger was van groei en bloei. Vandaar dat men tijdens deze 
feesten veel vruchtbaarheidsrituelen uitvoerde. In de Middeleeuwen leidde dat tot de zgn. 
meiboomdans. Hier danste men met zijn allen om een rijkelijk met bloemen opgetooide 
berkenboom. Men vierde dat de weldadige zon de natuur tot aan de hemel deed groeien. 
Hemel en aarde gingen zodoende een huwelijk met elkaar aan. 
Later werd dit voorjaarsfeest gecombineerd met christelijke motieven.  
Tijdens het feest werd dan 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 is op school een feest van licht, lucht en kleur. De bloemen in de boog en in de kransen van 
de jongens en meisjes zijn zelfgemaakt, van papier. Dit symboliseert het mensenwerk dat nodig is om de 
wereld een beetje mooier te maken. 
De kinderen zingen en dansen op het schoolplein om de meiboom en maken met de kleurige linten 
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 kleuterklassen wordt dit feest als bruiloftsfeest gevierd. De kleuters met een crêpepapieren kransje 
met bloemetjes op het hoofd dansen en zingen en eten bruidstaart. 
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Hoe wordt het bij ons op school gevierd?  

Op vrijdag 21 mei, in de week direct na de 
meivakantie, wordt Pinksteren met de kinderen op 
school gevierd. De groepen 3 t/m 8 dansen om de 
Meiboom op het schoolplein. Het zou leuk zijn als de 
kinderen in witte of pastelkleurige kleding naar 
school komen voor een extra feestelijk effect. De 
groep die danst, heeft daarbij een andere groep als 
publiek. Na het dansen gaan de kinderen naar de klas 
terug alwaar voor elke groep een andere invulling 
wordt gegeven aan het Pinksterfeest. De 
groepsleerkracht zal aan één ouder uit de eigen klas 
vragen cup cakes te bakken als traktatie voor het 
Pinksterfeest op school. Voor de viering in de 
kleuterklassen onderhouden de kleuterleerkrachten 
zelf contact met de ouders. Helaas mogen de ouders 

vanwege de coronamaatregelen het Pinksterfeest op school nog niet meebeleven. 
 
 

 

Tuinochtenden 

Open dagen en tuinochtenden konden afgelopen jaar niet doorgaan. Op 20 maart en 17 
april zijn we met hulp van een viertal ouders toch weer aan het werk gegaan in de tuin. 
Buiten werken is met de huidige maatregelen goed te organiseren. Zo zijn er rond de 
fruitboompjes houtsnippers gelegd, die zorgen dat de 
grond in de zomer minder uitdroogt. De roosters bij 
de voor- en achterdeuren zijn gelicht en 
schoongemaakt ook met hulp van enthousiaste 
leerlingen, die meekwamen met hun ouders. Over het 
hele terrein is compost uitgestrooid onder de haagjes 
en boompjes, die door een ouder met aanhanger was 
opgehaald. 
De planning is nog 2 tuinochtenden te houden dit 
schooljaar, op zaterdag 29 mei en zaterdag 26 juni van 
10.00 tot 13.00 uur. Mocht je interesse hebben aan te 
sluiten bij de tuinoudergroep dan ben je van harte welkom. Graag melden bij Leona van Ravesteijn 
l.vanravesteijn@vsdedriestroom.nl 
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In het Paasweekend werd met vereende 
ouderkrachten een zwerfkei gebracht voor  
het kleuterplein. Een echte aanwinst voor 
onze klautergrage kleuters! Hartelijk dank ouders! 
 

 

 

Corona thuis-blijf-regels 
Nog even op een rij:  

 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.  

 
 

En de rekeningen stapelen zich op… 
Het coronavirus heeft grote invloed op ons dagelijks leven. Ook op onze financiële omstandigheden.  
Op verzoek van een aantal organisaties sturen we in de bijlage hun flyer toe waarin een aantal 
ondersteunende mogelijkheden wordt genoemd. 
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