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AGENDA
December
Ma

27

Kerstvakantie t/m 7 januari 2022

Januari
Ma

10

Wo

19

Weer naar school gebruikelijke tijden voor gr 3 t/m 8
 8.30 uur Oudste kleuters/groep 3 winterklas Bruggetjesritueel
 Let op: 10.00 uur Overige kleuters naar school
 Dit alles onder voorbehoud ivm persconferentie 3-1-22
Pallas Studiedag/KINDEREN VRIJ

Februari
Vrij
Ma

25
28

Viering Carnaval op school
Carnavalsvakantie t/m 4 maart

Beste ouders/verzorgers,
Een week eerder dan op de planning stond hebben we dit jaar afgesloten. Ik hoop dat
iedereen ondanks alle beperkingen een mooie kersttijd gaat beleven.
Toen vorige week deze lockdown werd aangekondigd, noemde Rutte in een bijzinnetje dat
er na de kerstvakantie mogelijk overgeschakeld wordt op afstandsonderwijs. Op 3 januari is
er weer persconferentie en dan horen we of de scholen op 10 januari open kunnen of dat
we dan, net als een jaar geleden, weer moeten overschakelen op afstandsonderwijs. Laten
we met z’n allen hopen dat dit niet nodig blijkt te zijn.
Omdat 3 januari midden in de vakantie valt, willen we jullie toch vast meenemen in wat
het betekent als de lockdown verlengd wordt.
Afstandsonderwijs?
Mochten we na de kerstvakantie onverhoopt over gaan op thuisonderwijs dan hebben wij
even tijd nodig om die overschakeling te maken. In dat geval gebruiken we maandag 10
januari voor teamoverleg, afstemming en voorbereiding. Dit betekent dat de kinderen die dag nog geen
thuisonderwijs krijgen. Vanaf dinsdag 11 januari zullen dan de online lessen verzorgd worden.
Noodopvang
Voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen zal de noodopvang vanaf 10 januari
open zijn. Mocht tijdens de persconferentie van 3 januari duidelijk worden dat de scholen inderdaad
dicht blijven dan zal ik daarover een bericht versturen en daarin ook aangeven op welke manier jullie je
kind(eren) kunnen opgeven voor de noodopvang.
Als een kind is opgegeven voor noodopvang dan gaan wij er vanuit dat het kind ook komt. Wij passen
daar het aantal leerkrachten op aan dat nodig is om de noodopvang draaien. Deze mensen zijn dan niet
meer beschikbaar voor andere taken zoals online lessen voorbereiden. Afgelopen week hebben we
gemerkt dat niet alle kinderen die werden opgegeven ook daadwerkelijk zijn gekomen. Graag aandacht
hiervoor.
Nieuwe leerkracht
In mijn bericht van vorige week liet ik weten nog in gesprek te zijn met een kandidaat die bij ons op
school wil komen werken.
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Inmiddels heb ik goed nieuws: met ingang van 1 januari komt Jasmijn Rabbering-Geutjes
ons team versterken.
Jasmijn zal twee dagen per week het onderwijs in groep 5 gaan verzorgen. De ouders van
deze klas heb ik daar inmiddels al van op de hoogte gebracht.
In onderstaand stukje stelt Jasmijn zich aan jullie voor.
Hallo ouders en kinderen van De Driestroom,
Ik ben Jasmijn Rabbering-Geutjes. Op het moment van het
schrijven van dit bericht, leg ik de laatste hand aan mijn verslagen,
waardoor het afstuderen van de Vrijeschool pabo binnenkort een
feit wordt. Ik vind het heel leuk om in het enthousiaste team van
de Driestroom te kunnen starten. In 2019 ben ik hier namelijk als
stagiaire begonnen in de kleuterklas bij Annabel en in het voorjaar
2020 ook in groep 6 van Dieuwertje en Elbertje. Dat is inmiddels al
groep 8. Zelf woon ik in Nijmegen met mijn man Martijn en onze 3
dochters: Florine (11 jaar), Vera (9 jaar) en Eliza (7 jaar). Samen
wandelen we regelmatig in de mooie bossen rondom Nijmegen.
Verder ben ik graag creatief bezig, zoals schilderen, knutselen met
mijn kinderen en brei ik veel.
Ik heb veel zin om te starten in groep 5. Ik hoop jullie in het nieuwe
jaar gauw in levenden lijve te kunnen ontmoeten! Ik wens jullie
alvast fijne feestdagen en mijn beste wensen voor een goed en
gezond 2022.
Groet,
Jasmijn
Afscheid
Marjolein Benink
Er zijn ook twee leerkrachten die we na de vakantie niet meer terug zien op de Driestroom.
Marjolein Benink was flexkracht. In de afgelopen jaren heeft zij,
bij ziekte van de vaste leerkracht, zo’n beetje in alle klassen
lesgegeven. Sinds de herfstvakantie heeft Marjolein 4 dagen per
week het onderwijs in groep 5 verzorgd. Marjolein heeft besloten om uit het
onderwijs te stappen en zich te gaan richten op nieuwe uitdagingen in haar
leven. We wensen Marjolein veel geluk en danken haar voor haar inzet voor
onze school!
Hilde Sprangers
Ook Hilde Sprangers neemt afscheid. Hilde is meer dan 30 jaar aan de Driestroom verbonden geweest. In
die tijd heeft ze vele klassen onder haar hoede gehad. Nadat haar laatste klas
was uitgevlogen naar het voortgezet onderwijs, nam Hilde een sabbatical.
Tijdens dat jaar ontdekte Hilde haar belangstelling voor onderwijs aan
anderstaligen. Inmiddels heeft ze haar scholing op dat vlak bijna afgerond en
wil ze haar loopbaan vervolgen in het NT2 onderwijs.
Doordat deze ontwikkeling behoorlijk snel ging, heeft het team nog geen
afscheid van haar kunnen verzorgen. We hebben dit doorgeschoven naar het nieuwe jaar. We wensen
Hilde veel geluk in haar nieuwe werkomgeving en gaan haar jarenlange ervaring in het
vrijeschoolonderwijs missen op de Driestroom.
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Personele bezetting schooljaar 2021-2022
Vanaf januari 2022chooljaar 1/17
Klas

Leerkrachten

ma

di

wo

do

vrij

kleuterklas 1

Vera Zeebregts
Miet Maveau (om de week)
Leona van Ravesteijn
Miet Maveau (om de week)
Annabel Stunnenberg
Miet Maveau
Maarten Sonnema

x

x

x

x

x

x

x
x*
x
x*
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

Nienke Gielen
Annabel Stunnenberg
Caroliene Juursema

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

Groep 7
Winterklas

Monique Smet
Erika Albers
Angela Pan
Karlien Hamilton
Jasmijn Geutjes
Alberdine Regoort
Angela Pan
Renske Zandberg
Monique Smet

Groep 7

Anouk van Nierop

x

x

Groep 8

Elbertje Spoor
Dieuwertje Boonaerts- de Wit
Marieke Frickel

x

x

x

Anne-Marie van der Zande
(* om de week)
Karlien Hamilton

x

Kleuterklas 2
Kleuterklas 4
Kleuterklas 3
Groep 3 Winter
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Groep 6

Schoolleiding
IB
Vakles
handwerken
Gymnastiek

Dagen

x
x
x

x
x

x
x

x
x

Manon Theeuwen

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x*

x

x

x

x
x

Onderwijs
assistent
Administratie

Rob van Bree

x

x

Marit Huizing

x

x

Conciërge/
gastvrouw
Euritmie
kleuters
Dans

Elly Jonker

x

x

Elianne van Dooren
Gladys Cornelissen

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
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HUWELIJK SIMONE EN KASPER

Op donderdag 16 december traden Simone van Avendonk, leerkracht van groep 5 en
Kasper van der Schaft in het huwelijk. Op de trappen van het stadhuis wachtten de
leerlingen van groep 5, enkele ouders en leerkrachten het stralende bruidspaar op met een
lied, gitaarmuziek en bellenblaas. Simone en Kasper waren blij verrast met deze hulde. In
januari verwachten zij hun eerste kindje. Simone is sinds begin december met
zwangerschapsverlof.
De Driestroom wenst hen veel geluk toe!

JAARFEESTEN
Kerst
In de donkerste tijd van het jaar wordt het licht opnieuw geboren: kerstmis! We vieren de
geboorte van Jezus. In de tijd die hieraan vooraf ging: met Advent hebben we al lichtjes ontstoken in
verwachting van wat komen gaat en nu is er ruimte geschapen in het sterkste duister voor het grootste
licht!
De natuur heeft zich teruggetrokken. Veel dieren houden een winterslaap. De bomen zijn kaal, behalve
de altijd groene bomen: de naaldbomen waarvan we er een in onze huiskamer zetten met lichtjes erin.
Terwijl het buiten koud, guur en nat is, zoeken we binnen de warmte en het licht op.
Kerstmis valt tijdens de winterzonnewende, zoals Sint Jan tijdens de zomerzonnewende valt. We beleven
de langste nacht. Als het vriest, zien we prachtige sterrenhemelen. Maar het kan ook somber zijn buiten.
Het kerstfeest houdt de belofte in dat het weer lichter gaat worden!
In de klassen verschijnt in de adventstijd op de jaartafel een beeld van de engel Gabriël met Maria. De
engel verkondigt haar de komst van het kind. Als symbool draagt zij de witte lelie als beeld van
zuiverheid en onschuld. Het doek op de jaartafel is blauw, net als de mantel van Maria, de ruimte waarin
alles verschijnt. Dat zijn gedurende de vier weken voor kerstmis de stenen, de planten, de dieren en
tenslotte de mensen: de herders die op weg zijn naar Jozef en Maria in de stal. In deze periode worden
vele kerstliedjes gezongen, kerstspelletjes gespeeld, geknutseld, getekend en geschilderd. De kinderen
zien normaliter op de laatste dag voor de kerstvakantie het traditionele (Oberufer) kerstspel dat
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gespeeld wordt door de leerkrachten. Daarna wordt de kerstvakantie ingeluid. Door de
lockdown was dit jaar helaas het kerstspel niet mogelijk.

Driekoningenspel
Vanwege de COVID-pandemie is er dit jaar een aangepast (Oberufer) Driekoningenspel op
landgoed Bleijendijk te zien, vooralsnog onder voorbehoud, op zaterdag 15 januari,
toegankelijk voor ouders en belangstellenden en kinderen vanaf groep 6. De coronamaatregelen worden in acht genomen. Bestelinformatie voor kaarten volgt spoedig na de
vakantie.
Het publiek verzamelt zich op de statige laan tussen de bomen van Landgoed Bleijendijk.
De Engel heet ons welkom en voert ons met de Kompanij langs de Drie Koningen op drie
verschillende plekken in het bos. We gaan letterlijk met de Drie Koningen op reis, achter de
ster aan over het landgoed, op zoek naar het nieuwgeboren kindje, via het paleis van
Herodes naar een echte stal waar de ster stil blijft staan, we het kindeke vinden en de
aanbidding door de Drie Koningen kunnen zien. Na de vlucht van Jozef en Maria zien we in
het paleis hoe Herodes zijn eigen ondergang bewerkstelligt.

OUDERSCHENKINGEN
Beste ouders,
Op 27 december worden de incasso’s ingepland voor de ouders die hebben gekozen om de
ouderschenking in één keer per jaar via incasso te betalen. Voor de ouders die op het
formulier januari hebben aangekruist, zal dat rond 27 januari zijn. Houd u er rekening mee
dat er voldoende saldo op het opgegeven rekeningnummer staat. Heeft u het formulier
nog niet ingeleverd, dan kunt u deze nog afgeven bij de administratie of naar onderstaand
emailadres sturen.
Ouders die de ouderschenking zelf willen overmaken kunnen dit doen op rekeningnummer
NL05 INGB 0006 6894 38 ten name van Stichting Vrienden van Pallas ‘s-Hertogenbosch.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met Ilse Bayens of Catherine
Keirse van Kubus op het emailadres ouderschenkingen@kubus.nl of telefoon 043-409
1420. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de school zelf.
Hartelijk dank voor uw steun aan onze school.

Samen Opleidend Leren
SOL-opleidingsschool
In september 2020 stapten de eerste studenten van de flexibele deeltijdopleiding van de
Vrijeschoolpabo van de Hogeschool Leiden de school binnen om als Sol-collega in ons team
de opleiding tot Vrijeschoolleerkracht te volgen of te vervolgen.
Afgelopen donderdag 17 december heeft Maaike Fleuren met het behalen van haar eindpraktijktoets als
eerste flexibele deeltijdstudent haar studie aan De Driestroom afgerond. Van harte gefeliciteerd Maaike!
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Maaike is in het praktische deel van de opleiding
begeleid door (kleuter)leerkrachten Leona en
Annabel.
Naast het behalen van haar diploma had Maaike nog
meer goed nieuws.
Zij gaat zich voorbereiden op het moederschap en zal
zodoende het vrijeschoolonderwijs vanaf de zijlijn
volgen. Ze deelde bijgaande foto.
Namens het team van de Driestroom wensen wij
jullie veel geluk.
Mocht je zelf interesse hebben voor de opleiding tot
Vrijeschoolleerkracht via het Sol-traject, dan kun je je oriënteren d.m.v. de volgende link:
https://www.hsleiden.nl/vrijeschool-pabo-deeltijd/samen-opleidend-leren/index.html. In
februari 2022 is er weer een nieuw instapmoment. Je kunt ook contact opnemen met
ondergetekende,
Alberdine Regoort,
Interne schoolopleider De Driestroom

a.regoort@vsdedriestroom.nl
MR
In het ouderbericht van oktober vroegen we ouders na te denken over deelname aan de
oudergeleding van de MR. We zijn blij dat twee ouders zich aangemeld hebben voor deze
taak. We stellen ze hieronder aan jullie voor.
Paul Steenbakkers (vader van Xavi en Axel) en Wouter van den Hurk (vader van Lori, Brynn,
Lily en Pieter).
Paul Steenbakkers
Mijn naam is Paul Steenbakkers, getrouwd met Linsey en vader van
Xavi 5 jaar (klas meester Maarten) en Axel 1 jaar oud. In mijn vrije
tijd zit ik in de moestuin, cross ik met mijn mountainbike door de
bossen of speel ik graag een potje tennis.
Inmiddels ben ik 9 jaar werkzaam op het MBO en VMBO onderwijs. Ik verzorg
lessen als docent Horeca, Bakkerij en Recreatie en voer coördinerende taken uit
binnen school. Met deze verworven ervaring streef ik van toegevoegde waarde te
zijn bij belangrijke MR agendapunten. Ik hoop hiermee te kunnen bouwen aan een leerzame en prettige
leeromgeving voor onze kinderen en een mooie toekomst voor onze school. Daarnaast is mijn doel alle
ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in een verbindende rol met school. Mocht je dus ooit met
een prangende vraag zitten m.b.t. onderwijs of school, aarzel dan niet mij aan te spreken.
Wouter van den Herk
Als betrokken positief-kritische ouder wil ik graag een bijdrage leveren aan onze
mooie school. Het gevoel dat we kregen, de eerste keer dat we de school binnen
liepen, voelde als een warm bad; de sfeer, de kinderen, de teamleden, alles voelde
goed. We waren dus erg blij dat er nog een plekje vrij was voor Lily in de volle groep
3.
Ik ben getrouwd met Deborah, vader van Lori (19), Brynn (18), Lily (6) en Pieter (3).
Tijdens de schooltijd van mijn oudste kinderen ben ik ook langere tijd MR- en GMRlid geweest.
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Mijn ervaring wil ik graag inzetten om onze school te begeleiden naar een duurzame
toekomst met een fijn schoolklimaat.
Voor de zomervakantie namen we al afscheid van Remco Harmse als MR-lid. Rest ons nu
Nanneke van Zandvoort heel hartelijk te bedanken voor haar betrokkenheid en inzet voor
de MR en De Driestroom de afgelopen drie jaren. Zij blijft als ouder van Nina en Max
betrokken bij school.

Studiecentrum Antroposofie Den Bosch
De lezing van woensdag 22 december van 20.00-22.00 in Kindcentrum “Aan de Oosterplas”
van Marie-Hélène van Tol over “Kerst, feest met hoop op liefde” gaat helaas niet door.
Groet, Ronald Kooy
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