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AGENDA
November
Do
Ma

25
29

Werkochtend buiten gr 3 t/m 8 kransen maken
Viering 1e Advent

December
Vrij
Ma
Do
Vrij
Ma

03
06
23
24
27

Viering St. Nicolaas
Studiedag team/ KINDEREN VRIJ
Kerstviering Kleuters
Kerstviering groep 3 t/m 8/ Kleuters vrij
Kerstvakantie t/m 7 januari 2022

Januari
Ma
Wo

10
19

Weer naar school
Pallas Studiedag/KINDEREN VRIJ

Beste ouders,
Druk op het onderwijs
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het basisonderwijs het zwaar te verduren heeft onder de
derde coronagolf. Uit de cijfers blijkt dat het aantal besmettingen onder kinderen in de
basisschoolleeftijd oploopt. Dit heeft direct ook gevolgen voor het aantal besmettingen
onder basisschool-medewerkers. Dit gegeven, in combinatie met het nijpende
lerarentekort, zorgt voor grote uitdagingen om de continuïteit van het onderwijs te
behouden.
Op de Driestroom hebben we het nog steeds op kunnen vangen met dank aan de vaste
parttime leerkrachten die op hun vrije dag zijn komen werken en ambulante leerkrachten
die hun taak uitstelden om een klas les te geven. Hierdoor hebben we tot deze week geen
klassen naar huis hoeven sturen.
Helaas hebben we de ouders van één van onze kleuterklassen afgelopen vrijdag toch
moeten vragen om hun kind thuis te houden.
Positief getest
Gister werd duidelijk dat twee van onze leerkrachten positief zijn getest. Ouders van kinderen die als
‘nauw contact’ gerekend kunnen worden, zijn hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. Wanneer er dit
weekend geen zieken bijkomen dan hebben we voor komende week de bezetting rond, op één dag in
groep 8 na. We onderzoeken nog wat mogelijkheden om ook die dag op te vangen.
Voortgang onderwijs
Bij de keuzes die we moeten maken, staat de voortgang van het onderwijs steeds centraal. We willen er
alles aan doen om te voorkomen dat we klassen naar huis moeten sturen. Dit betekent dat we soms
moeten kiezen voor het bemensen van een klas boven individuele begeleiding van leerlingen.
Klassenbelang gaat dan boven individueel belang. We zijn ons er van bewust dat dit niet ideaal is maar
vragen jullie begrip voor deze keuze.
Maatregelen
Om het risico op uitval van leerkrachten te verkleinen, hebben we gemeend wat impopulaire
maatregelen door te moeten voeren. Met de decembermaand voor de deur stuit dat uiteraard op
teleurstelling. Het liefst vieren we de jaarfeesten met de hele school en met alle ouders. We denken er
echter verstandig aan te doen om hier ook dit jaar behoudender mee om te gaan.
Wat betekent dit in de praktijk:
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 Ouders niet in school
We vragen jullie om alleen op afspraak het schoolgebouw in te komen.
Bij het brengen en halen van de kinderen zijn jullie welkom op het plein.
 Ouderavonden
Ouderavonden zullen weer online of in de grote zaal gehouden worden.
 Oudergesprekken
Oudergesprekken kunnen online gevoerd worden. Bij bijzondere situaties kan ervoor
gekozen worden een gesprek wel in school te voeren. In dat geval zorgen we voor 1,5m
afstand.
 Koorzang
Op vrijdag hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 gezamenlijk koorzang in de zaal.
Voorlopig stoppen we hier even mee.
 Stagiaires
Stagiaires zijn welkom in school. We hebben immers nieuwe collega’s nodig.
 Externen
Externe professionals zoals dyslexiebehandelaars en begeleiders van leerlingen met een
arrangement zijn welkom.
Dit doen we om de zorgleerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen en te voorkomen dat er
achterstanden ontstaan. Wanneer de komst van een externe niet in dienst staat van het
primaire onderwijsproces dan stellen we die afspraak uit tot het moment dat we weer wat
kunnen versoepelen.
 Sint Nicolaas
Het sinterklaasfeest vieren we in de eigen klaslokalen.
We komen niet met meerdere klassen samen in de zaal.
 Kerstviering
De leerkrachten vieren kerst met hun groep in het eigen lokaal.
 Paradijsspel, kerstspel en driekoningenspel
Ieder jaar studeert het team van de Driestroom het kerstspel in voor de leerlingen. Op de
laatste dag voor de kerstvakantie wordt dat ten tonele gebracht. Nadat dit vorig jaar niet
door is gegaan, was het animo groot om er dit jaar iets bijzonders van te maken. Na intern
beraad menen we toch dat we dit onder de huidige omstandigheden niet moeten doen.
In de week voordat het kerstspel plaatsvindt, speelt een groep ouders het paradijsspel voor de kinderen
van groep 5 t/m 8. De repetities waren al in volle gang. Ook hiervan hebben we besloten om het niet
door te laten gaan. We vinden het onverstandig om met zoveel klassen bij elkaar te komen. Ook het
driekoningenspel dat in januari wordt gespeeld, zal dit jaar niet doorgaan.
Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat we dit alles doen om de voortgang van het onderwijs zo
min mogelijk in gevaar te brengen. Helaas betekent dit echter niet dat we kunnen garanderen dat er
geen lesuitval zal zijn. Het betekent wel dat we er alles aan doen om dat te voorkomen.
We willen jullie vragen om de gezondheid van jullie kinderen goed in de gaten te houden en bij twijfel je
kind niet naar school te laten gaan. We begrijpen dat dit voor werkende ouders een hele klus is.
Echter, wanneer een leerkracht besmet raakt, worden gemiddeld 25 ouderparen voor de uitdaging
gesteld hun kind thuis op te vangen.
Laten we, met inachtneming van deze nieuwe kaders, met elkaar een mooie en vooral gezonde tijd
tegemoet gaan.
Ik ben bereikbaar voor vragen en opmerkingen.
Marieke Frickel
06 48164850
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JAARFEESTEN
Advent
“Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht.
Stil nu stil nu, ‘t ruist al door de lucht.
’t Wonder komt heel zachtjes aan,
’t kerstkind wil naar binnen gaan,
Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht.”
Een ingetogen liedje waarbij we ons als vanzelf naar binnen keren…
Als buiten het licht afneemt, groeit het verlangen naar omhulling, rust en warmte binnen.
We ontsteken kaarsjes en komen meer in de huiselijke sfeer terecht. Juist in onzekere
tijden kan ons dat nieuwe moed geven. Advent is de tijd van verwachting en hoop.
Maandag 29 november vieren we op school de eerste advent met het lopen van de spiraal,
de weg naar binnen. Informatie voor de viering bij de kleuters komt van de eigen
kleuterleerkrachten.
Dit jaar vieren we de eerste advent niet met alle klassen samen maar komen de klassen
één voor één naar de zaal. Een grote spiraal van groene takken leidt naar een kaars in het
midden. In stilte of met eenvoudige muziek gaat er van elke groep één kind naar binnen
om de kaars aan te steken en zo het licht van eerste advent voor de klas op te halen.
De groepen 3, 4 en 5 zullen daarna om de beurt in de zaal verblijven. Deze kinderen krijgen
een kaarsje met een gouden sterretje, gestoken in een sterappeltje. Elk kind gaat zijn eigen
weg naar binnen, steekt zijn lichtje aan en zet het kaarsje in de steeds groter wordende
spiraal. Even zien we het groeiende licht van Kerst. Enkele kinderen uit de hogere klassen
begeleiden de kleintjes met fluitspel.
Zorg alsjeblieft dat de kinderen die ochtend echt op tijd (8.25-8.35 uur) op school zijn.
Denk aan passende (geen nylon/ geen wapperende) kleding en lange haren vast i.v.m. brandveiligheid!
Oproep aan de ouders
Voor het leggen van de adventstuin hebben we veel coniferengroen (geen klimop of taxus) nodig.
Wie o wie kan ons hierin voorzien? Heel graag even een berichtje aan Elly ‘s morgens op het schoolplein
of per mail/ e.jonker@vsdedriestroom.nl Graag donderdag 25 november aanleveren.
Per klas vragen we drie ouders vanuit huis te helpen met de voorbereiding van de adventsviering:
1. sterren knippen uit goudkarton groep 3, 4 en 5
2. voorbereiden van de appeltjes voor groep 3, 4 en 5
3. maken van een krans voor groep 3 t/m 8 en 3 grote kransen voor hal beneden en boven en
entree
Materialen worden aangeleverd.
Via de leerkrachten en klassenouders zal hierover gecommuniceerd worden. Alvast hartelijk dank voor
jullie hulp.
Een mooie adventstijd gewenst!
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Sint Nicolaas
En dan volgt een andere heuglijke dag:
vrijdag 3 december ontvangen we de Sint op school.
Zijn feest valt altijd aan het begin van de adventstijd.
Hij leert ons vreugdevol schenken. Vanaf groep 6 leren de
kinderen hoe ze daar zelf een steentje aan bij kunnen
dragen.
Een feest van geven en ontvangen, maar ook van voorpret
en verwachting. Zit er wat in mijn schoen? Maar ook: hoe
kan ik een ander blij maken, hoe kan ik door een cadeau,
een gebaar, een ander persoon licht geven?

Voorleeskampioen De Driestroom
De Nationale Voorleeswedstrijd 2021-2022 voor groepen 7 en 8 van de basisschool,
georganiseerd door Stichting Lezen is weer van start gegaan. De afgelopen maand vonden
de voorrondes plaats in de eigen
klaslokalen. Gisteren was dan de finale in
de zaal. De jury bestond uit onze
vertrekkende leesconsulent, Mirije
Obbema en de nieuwe leesconsulent,
Janneke Donders. Zij werden bijgestaan
door twee leerlingen, Fedde uit groep 8
en Flinne uit groep 7. De jury koos
unaniem voor Fenna uit groep 7. Alhoewel
de vier finalisten aan elkaar gewaagd
waren, steeg Fenna er net bovenuit met
haar duidelijke articulatie en gekozen
grappige fragment.
Goed gedaan Fenna, gefeliciteerd!
We wensen je heel veel succes in de Bossche voorronde.

Studiecentrum Antroposofie Den Bosch
Op woensdag 24 november hebben we Frans Lutters uitgenodigd om een voordracht te geven. Het
onderwerp is: ‘De actualiteit van de uiteenzetting met het kwaad en de onmacht, aan de hand van
literatuur zoals beschreven in de Faust, The Hunger Games en Harry Potter’ (zie poster op het prikbord).
Op woensdag 22 december hebben we Marie Hélène van Tol uitgenodigd om een voordracht te geven.
Haar onderwerp is: ‘Kerstgeboorte, in de oude wereld komt een nieuwe impuls.
Hoe kunnen wij deze herkennen, begrijpen en verzorgen’? ‘In de uitdagingen van dit moment worden
wij uitgenodigd om wakker te worden voor wat onder gaat en voor iets nieuws dat wil verschijnen’.
De voordrachten vinden plaats in het ‘Kindcentrum aan de Oosterplas’ (voorheen Aquamarijn),
Waalstraat 50, van 20.00-22.00 uur. Voor info of opgave (niet verplicht) of als je op de maillijst wilt,
stuur dan een mail naar: antroposofie-denbosch@live.nl. We vragen een bijdrage van 7 euro, reductie is
mogelijk.
Hartelijke groet, Anja, Annemieke en Ronald
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