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AGENDA 

Oktober 
Ma 25 Herfstvakantie t/m 29 oktober  
 

November 
Do 11 Viering St. Maartenfeest 
Do 18 Werkavond kleuterklassen (onder voorbehoud) 
Ma 29 Viering 1e Advent 
 

December 
Vrij 03 Viering St. Nicolaas 
Ma  06 Studiedag team/ KINDEREN VRIJ 
Do 23 Kerstviering Kleuters 
Vrij 24 Kerstviering groep 3 t/m 8/ Kleuters vrij 
Ma 27 Kerstvakantie t/m 7 januari 2022 
 
 

JAARFEEST 

St. Maarten 11 november 

Op 11 november vieren we het feest van Sint Maarten, het eerste lichtjesfeest in aanloop 
naar het kerstfeest. De kinderen lopen al zingend met hun lantaarn. Het kleine lichtje, 
beschermd door de knol als symbool voor de aarde. Het feest van Sint Maarten valt precies 

tussen de datum van het Michaëlfeest en de eerste kerstnacht 
in en vormt een mooie verbinding tussen de twee feesten.  
In de natuur zien we dat het leven zich steeds verder van buiten 
naar binnen keert. De bomen zijn nu bijna allemaal hun blad 
verloren, het weer wordt onstuimig en nat, ook de dagen 
worden korter. We gaan richting de donkere dagen van 
december. Een klein lichtje brengt warmte en licht, waar we 
juist in deze periode zo behoefte aan hebben.  
De legende van Sint Maarten, de ridder die de helft van zijn 

mantel aan een arme bedelaar gaf, bracht met zijn zwaard een offer. Hij stelde zich met deze daad 
gelijkwaardig aan de ander, als iemand die deelt met zijn medemens. De mens wordt in zijn 
hartenkrachten aangesproken. Met dit beeld in onze gedachten trekken de kinderen uit groep 3 t/m 5 
met hun lantaarntjes zingend langs de huizen om voor anderen een aalmoes te vragen. De knollen met 
daarin hun lichtje hebben ze met hulp van een ouder schoolkind zelf bewerkt en versierd. 
In de week voorafgaand aan St. Maarten ontvangen ouders van groep 3 t/m 5 een brief van de 
leerkracht met alle praktische zaken zoals meenemen van een knol voor de viering op donderdag 11 
november. 

 

EVEN VOORSTELLEN 
De Driestroom als SOL-opleidingsschool . 
Vanaf september 2020 is de Driestroom een opleidingsschool voor 
studenten die Vrijeschoolleerkracht willen worden. 
Vanuit het bestaande lerarentekort is binnen de vrijescholen het 

initiatief Samen Opleidend Leren (SOL) ontstaan. Hierbij zijn de opleidingsinstituut en het werkveld 
samen verantwoordelijk voor opleiding van studenten tot een start bekwame leerkracht. Door de 
opleiding deels te verleggen naar de regio’s, is de kans dat studenten binnen de opleidingsregio gaan 
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werken, groter. De driehoek studenten, opleiding en de opleidingsschool vormen samen 
een leergemeenschap waar door middel van kennisdeling en werken in de praktijk, we ons 
scholen en ontwikkelen. 
De Driestroom begon als eerste opleidingsschool binnen de Stichting Pallas. In schooljaar 
2021- 2022 komen de Vrijescholen in Uden en Oss als satellietschool erbij. 
Dit schooljaar voegt de Basisopleiding Vrijeschoolonderwijs zich bij de scholingsmiddagen 
voor de Sol-collega’s.  Op deze middagen worden de lessen verzorgd door zowel collega’s 
als docenten van de Hogeschool Leiden Vrijeschool-pabo). Teamleden van de Driestroom 
kunnen hierbij aansluiten. 
In onderstaande stukjes stellen onze nieuwe SOL-collega’s en de instituutsopleider van de 
Hogeschool  
Leiden zich voor. Onze intern schoolopleider is Alberdine Regoort. Zij vormt de verbinding 
tussen de Vrijeschool-pabo, de SOL-collega’s, de mentoren en de satelliet scholen. 

 
Ik ben Anja Kuiken, ik kom twee dagen in de week uit 
Warnsveld (een dorp vlak bij Zutphen) gereden om stage te 
lopen in groep 8/klas 6, bij juf Dieuwertje. Ik heb 25 jaar als 
opticien gewerkt, maar was daar wel een beetje op uitgekeken. 
Onze zoon, die alweer 21 jaar oud is, heeft op de onderbouw 
van de Vrijeschool in Zutphen gezeten. Ik was veel op school om 
te helpen, in de klas en daarbuiten, en zo ontdekte ik hoe mooi 
het is om met kinderen te werken. Én hoe mooi het 
Vrijeschoolonderwijs is. Het heeft even geduurd voor ik de stap 

nam om leerkracht op de Vrijeschool te willen worden. Maar nu ben ik benieuwd wat voor 
avonturen ik met mezelf en samen met de kinderen ga beleven.  
 

Beste ouders,  
Mijn naam is Ineke Kuipers en ik ben in september begonnen als 
stagiaire bij De Driestroom. Na mijn opleiding Illustratie bij AKV 
St. Joost ben ik eerst gaan reizen en uiteindelijk terecht 
gekomen bij Achmea op de schadeafdeling. Dat bleek me niet 
gelukkig te maken en via een loopbaantraject ben ik nu bij het 
Vrijeschoolonderwijs terecht gekomen. Niet meer werken voor het geld, maar 
vanuit mijn hart. Ik volg de SOL opleiding van de Vrijeschool PABO in Leiden. 
De komende periode zal ik bij de kleuterklas van Maarten meelopen. Met veel 

plezier! 
 

Beste Driestromers, 
Mijn naam is Luud Dingemans en ik ben student aan de Hogeschool Leiden 
(Vrijeschool PABO). Ik heb eerder een BSc. gehaald aan de UvA in Amsterdam. 
Twintig jaar geleden heb ik zelf op de Vrijeschool Uden gezeten. Dus toen ik de 
overstap naar het onderwijs maakte, dacht ik: Dan maar meteen de Vrijeschool! 
Ik ben blij dat ik mee kan lopen in groep 6 zomer. Mijn doel is de PABO dit jaar af 
te ronden. Na stages in Amsterdam, Almere en Uden doe ik hier mijn laatste 
stage. Daarna wil ik graag aan de slag als klassenleerkracht of beginnen als 
onderwijsassistent. Voorheen heb ik gewerkt bij PostNL en als begeleider van 
een autistisch kind. 

 De Vrijeschool vind ik mooi door de sfeer, de veelzijdige manier van leren en het kunnen verdiepen van 
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de lesstof door middel van periodeonderwijs. Ook blijf je je door de vele vaardigheden die 
je moet bezitten als Vrijeschoolleerkracht constant ontwikkelen. 
Vriendelijke groet vanuit groep 6, 
Meester Luud 
 
Hallo! Mijn naam is Miranda van den Bighelaar en ik kom met veel plezier dit schooljaar 

stage lopen op de Driestroom in mijn geboortestad. In de 
afgelopen jaren heb ik 9 jaar gewerkt als pedagogisch 
behandelaar met kinderen/jongeren in leef- en 
behandelgroepen, 2 jaar als onderwijsgevende op Hogeschool 
Fontys en 15 jaar als docent/coach voor medewerkers binnen 
zorg en onderwijs. Na een reorganisatie heb ik de woorden ‘je 
bent nooit te oud om te leren’ in de praktijk gebracht en ben ik 
begonnen aan de Vrijeschool Pabo in Leiden.  Met mijn vriend 

(bijna mijn man; hij heeft me (eindelijk…) ten huwelijk gevraagd 

😉) en onze dochter van 9 jaar wonen wij in Helmond. Onze drie jong volwassen dochters 
(21, 23 en 25 jaar) zijn inmiddels uitgevlogen. In mijn vrije tijd hou ik erg van lezen, 
moestuinieren, hardlopen, fietsen of wandelen en mag ik graag met anderen borrelen of 
samen een hapje eten. Als ik mijzelf in drie woorden samen zou vatten, zou ik zeggen: 
lerend, no-nonsens en verbinding.   
Ik hoop velen van jullie te leren kennen en wens dat we er met de kinderen en met elkaar 
een mooi schooljaar van maken!  
 
 

Dag ouders van de Driestroom! 
Ik ben Anneloes Fickweiler. Ik ben op woensdagmiddag 
regelmatig op de Driestroom aanwezig om (samen met juf 
Alberdine) de stagiairs van het Samen Opleidend Leren (SOL) 
traject van de Vrijeschool Pabo te begeleiden. Dat doe ik in de rol 
van ‘instituutsopleider’ – iemand die vanuit de Pabo aan een 
school verbonden is. Ik geef lessen aan de studenten in Den 
Bosch (zodat ze niet voor alle lessen naar de Vrijeschool Pabo in 
Leiden hoeven gaan) en ik ben hun studie-coach. 

Ik werk ook als docent aan de Vrijeschool Pabo. Daar geef ik momenteel de vakken Mediawijsheid/ ICT, 
Rekenen en de Innerlijke Scholingsweg van de antroposofie.  
Spreek me graag aan over de Vrijeschool Pabo of het SOL traject, of over mijn vakken als je me op 
woensdag over het plein ziet lopen!  
Hartelijke groet,  Anneloes 
 
Wil je graag in het onderwijs werken en ben je benieuwd naar de Sol-opleiding tot vrijeschoolleerkracht 
van de Hogeschool Leiden neem dan contact op met ondergetekende of kijk op de website: 
https://www.hsleiden.nl/vrijeschool-pabo-deeltijd 
De komende maanden komen er weer informatieavonden voor het instroommoment in februari. Deze 
zullen we in het ouderbericht vermelden.  
Wil je een dagje in de praktijk meelopen om te kijken of het onderwijs wat voor je is, ook dan kun je 
contact opnemen met a.regoort@vsdedriestroom.nl. 
 
Alberdine Regoort 
Marieke Frickel 
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ONZE MR ZOEKT NIEUWE LEDEN 
 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe oudergeleding 
voor de MR van de Driestroom.  
De afgelopen jaren bestond de oudergeleding 
van de MR uit Remco Harmse en Nanneke van 
Zandvoort. De personele leden van de MR blijven 
aan. Dit zijn Nienke Gielen (leerkracht groep 6 W) 
en Maarten Sonnema (kleuterleerkracht). 
Vind je het leuk om mee te denken over 
hedendaags vrijeschoolonderwijs op de 

Driestroom? Heb je inspirerende ideeën over onderwijs die je graag wil delen? Heb je 
plezier in samenwerken en kun je ook een critical friend zijn? Dan zoeken we jou! 
De MR zoekt twee ouders met een kritisch meedenkende houding die zich in willen zetten 
namens de ouders.  
Ben jij die enthousiaste en gedreven ouder met hart voor onze school? Stuur een mail naar 
mr@vsdedriestroom.nl voor vrijdag 22 oktober aanstaande. Wij nemen daarna contact 
met je op. Voorwaarde om je te kandideren is dat je ouder bent van een leerling die op De 
Driestroom staat ingeschreven. 
Wat doet de MR? 
De MR op een basisschool bestaat uit personeelsleden en ouders. In de 
medezeggenschapsraad spreek je mee over allerlei onderwerpen die met onze school en 
het onderwijs te maken hebben. De schoolleider luistert naar je argumenten en samen 
verbeter je de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en/of de 
arbeidsomstandigheden.  
Welke bevoegdheden heeft een MR? 
De schoolleider is voor een aantal belangrijke beslissingen verplicht om eerst ouders en 
personeel te raadplegen alvorens deze beslissing genomen kan worden. Dit moet gebeuren 
via de MR volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er zijn verschillende 
soorten beslissingen: 

- Die waarover de MR eerst advies moet geven. 
- Die waarvoor de instemming van de MR vereist is. 
- Die waarover de schoolleiding de MR informeert. 

Op www.infoWMS.nl kun je hier meer informatie over vinden. 
Wat levert zitting in de MR je op? 
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. Het vergroot je 
betrokkenheid bij de school. Het gaat met name over de beleidsmatige en organisatorische kant van de 
school. Je kunt meedenken en praten over allerlei zaken binnen de school en het onderwijs. MR-leden 
hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van de medezeggenschap kan gaan als 
over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. De organisatie rond goed onderwijs en zorg 
voor onze kinderen en een goede werkplek voor de medewerkers is steeds het uitgangspunt van 
gesprek. Het kan je voldoening geven om je daar voor in te zetten. 
Wat vragen wij van je als MR-lid? 
Een kritische én meedenkende houding. Bereidheid mee te denken over het schoolbeleid, de toekomst 
van onze school en de noodzakelijke stappen die in deze tijd genomen moeten worden. Tijd om 
aanwezig te zijn bij een MR-vergadering en eventuele werkgroepen. Er zijn ongeveer zes 
vergadermomenten per schooljaar: drie vergaderingen in de namiddag en drie vergaderingen in de 
avond. Datum en tijd stellen we samen vast. Het vraagt ook tijd om vergaderingen voor te bereiden en 
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tussentijds overleg te voeren. Reken op zo’n 4 tot 6 uur per maand, afhankelijk van de 
onderwerpen die binnen de school spelen en je wil tot inzet. 
Lijkt het je wat om de MR te komen versterken?  
Stuur ons je naam en mailadres en we nemen contact met je op. 
Dit is de procedure: 

 Maak voor vrijdag 22 oktober je interesse kenbaar middels een mail naar 
mr@vsdedriestroom.nl 

 Er zijn twee plekken vacant. Wanneer er meer dan twee gegadigden zijn, dan 
volgen er verkiezingen. 

Zodra wij weten of er verkiezingen uitgeschreven moeten worden, informeren we iedereen 
verder over de vervolgstap. 
Hartelijke groet, 
Nanneke, Nienke en Maarten 
 
 

AFSCHEID TONNY VAN SCHIJNDEL 
Na vele jaren werkzaam te zijn geweest op onze school 

gaat per 1 november onze onderwijsassistent Tonny van 

Schijndel met pensioen. Op woensdag 20 oktober 

neemt zij afscheid van de leerlingen in alle klassen. Op 

donderdag 21 oktober ontvangen we haar ten afscheid 

met haar 2 dochters, hun partners en kleinkind na 

schooltijd met het hele team.  
 

DANSLES; KOM JE KIJKEN? 

Wekelijks volgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 lessen volksdans verzorgd door Gladys 
Cornelissen, onze leerkracht Dans. De week vóór de herfstvakantie is er op maandag 18, 
woensdag 20  en donderdag 21 oktober de mogelijkheid om het laatste stukje van de les te 
komen kijken. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 zullen hierover zelf communiceren met 
de ouders van hun klas. Hieronder vast het overzicht. 
 

Dag  Tijd  Klas 

Maandag 18 oktober  11.00 Groep 5 

 12.00 Groep 8 

Woensdag 20 oktober  11.00 Groep 4 

 11.45 Groep 6 Winter 

 12.30 Groep 6 Zomer 

Donderdag 21 oktober   11.15 Groep 3 

 12.00 Groep 7 
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DAG VAN DE LEERKRACHT 
Dinsdag 5 oktober, de Dag van de Leerkracht  
werd het team van De Driestroom verrast met 
zelfgebakken taart door 2 leerlingen uit groep 8, 
Liv Caljé en Anne van Hove. 
Namens alle ouders bood Mare ter Horst, 
moeder van Yara uit de kleuterklas van juf 
Annabel, het team deze taarten aan. We 
hebben gesmuld, heel hartelijk dank ouders en 
kinderen, namens het hele team!  
 

 

SCHOOLBIEB 
Inmiddels hebben we 
nieuwe biebouders 
bereid gevonden 
wekelijks te 
ondersteunen bij 
uitlenen van de 
biebboeken aan groep 3 
t/m 8. We zoeken nog 
een 2e ouder op de 
dinsdag. Hiernaast ter 
informatie de biebtijden 
van groep 3 t/m 8. 

 

STUDIECENTRUM ANTROPOSOFIE IN DEN BOSCH 

Vorig jaar gingen de voordrachten die gepland waren vanaf januari 2021 helaas niet door. 
We zijn vanaf september weer van start gegaan!  
Vanuit het ‘Studiecentrum antroposofie Ben Bosch’ organiseren we al jaren elke maand 
een voordracht. De vrijescholen hebben een achtergrondfilosofie: de antroposofie: de 
geesteswetenschap van Rudolf Steiner. Deze spirituele visie omvat vele aspecten van het leven en door 
middel van voordrachten willen we deze visie delen.  
We zoeken daarvoor thema’s die passend zijn voor ouders op school, zoals de levensfasen van het kind 
of thema’s die algemene aspecten van de antroposofische visie belichten zoals een cursus meditatie. 
Ook zoeken we naar thema’s die samenhangen met de actualiteit zoals nu de Coronacrisis. De school 
gaat zelf voordrachten organiseren die specifiek bedoeld zijn voor ouders. Wij willen ons meer richten op 
algemene antroposofie en antroposofie t.a.v. de actualiteit. 
Ben je geïnteresseerd in de achtergronden dan kun je het prikbord in de gaten houden of worden 
opgenomen in ons mailbestand. Stuur dan een mail naar: antroposofie-denbosch@live.nl 
We houden deze voordracht in “Kindcentrum Aan de Oosterplas” (voorheen De Aquamarijn) adres: 
Waalstraat 50. Als je met de auto komt, parkeer dan op het Rivierenplein.   
De volgende voordracht is gepland op woensdagavond 13 oktober van 20.00-22.00 uur. We vragen een 
bijdrage van 7 euro, reductie is mogelijk. Inhoud: ‘Michaël en Corona’ door Loek Dullaart.  
Hopelijk zien we je op één van de voordrachten en/of ontvangen we een mail.  
 
Hartelijke groet,  Anja, Annemieke en Ronald  
 

Dag Tijd Groep 

Maandag 12.15 - 13.00 uur Groep 3z 

Dinsdag 13.10 - 13.50 uur 
13.55 - 14.30 uur 

Groep 8 
Groep 5 

Woensdag 11.30 - 12.15 uur 
12.20 - 13.00 uur 

Groep 7 
Groep 4 

Vrijdag 8.40 - 9.15 uur 
9.15 - 10.00 uur 

Groep 6 
Groep 6W 
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VAVOO (Vrije Academie voor ouders en opvoeders) 
Slaappatronen en slaapproblemen bij kinderen.  

Kinderarts Edmond Schoorel en kinderfysiotherapeut Nicole Weerts vertellen   

“Slapen moet je leren”. Een zuigeling leert door het dag-nachtritme van de ouders een 
eigen ritme ontwikkelen. Een peuter ontwikkelt een eigen slaapritme door bed-rituelen en 
gewoontes. Zo hoort bij iedere fase in de algemene kinderlijke ontwikkeling, ook de 
ontwikkeling van de slaappatronen. Als deze ontwikkeling niet vanzelf gaat, kunnen 
slaapproblemen ontstaan. 
Vanuit de levensloopontwikkeling ‘van zuigeling tot adolescent’ wordt je meegenomen in 
de slaapontwikkeling en het ontstaan van mogelijke slaapproblemen. De avond biedt 
eenvoudige aanbevelingen om deze problemen te voorkomen en praktische adviezen om 
ze op te lossen. Hun boek ‘Slaappatronen’ is op de avond verkrijgbaar! Een avond die zeker 
jonge ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 niet mogen missen.   
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op Vrijeschool Meander in Nijmegen. Hij is ook 
toegankelijk voor ouders van onze school. 
Datum en tijd:  dinsdag 19 oktober van 19.30 tot 21.30  
Locatie: Meander Celebesstraat 12 in Nijmegen  
Kosten: € 12,50 p.p. (contant)  
Aanmelden: info@vavoo.nl   
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