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AGENDA 

Juni 
Vrij 17 Studiedag teamleden/ kinderen vrij 
Vrij 24 Viering St. Jan 
Wo 29 Ouderavond groep 7 Winter 
 

Juli 
Ma 11 Groep 8 schoolkamp t/m donderdag 14 
Vrij 22 Laatste schooldag; school uit om 12.00 uur 
Ma 25 Zomervakantie t/m 2 september  
 

Augustus Zomervakantie 

 

September 
Ma 05 Weer naar school 08.30 – 13.05 voor gr 3 t/m 8 

 8.30 uur Groep 3 Bruggetjesritueel   

 Let op: 11.00 uur Kleuters naar school 
Di 06 Nieuwe kleuters naar school 
 
 

SINT JAN  
 
‘ … 'Sint Jan! Sint Jan! Sint Jan die komt er an! 

Sint Jan gaat komen, we zien het aan de bomen! 
Sint Jan! Sint Jan! Sint Jan die komt er an… !’ 

 
Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig en rijk als in 
geen ander jaargetijde. Alle bladeren hebben zich vol 
ontplooid, bloemknoppen springen open, de eerste 
vruchten gaan komen. Het eenvoudige groene kleed van 
Moeder Aarde (het groene gras) tooit zich met een 
verscheidenheid aan pollen, aren en pluimen, die met een gouden 
waas het groen versluieren. 
Insecten zingen in de blauwe hemel, vogels fluiten dat het een lieve 
lust is. Een geweldige overvloed biedt ons de natuur. Ook wij voelen 
ons meegenomen in deze bonte, warme wereld. Wij willen naar 
buiten, de vakantie lonkt. 

Dan nadert de Midzomernacht, de nacht van 23 op 24 juni. De zon staat overdag hoog aan de hemel en 
bereidt zich voor op de terugtocht. Nog één korte, lichte nacht en het keerpunt is gekomen. Op talloze 
plaatsen in Europa worden nog op 24 juni Sint-Jansvuren ontstoken. Dit gebruik stamt uit voorchristelijke 
tijden. Men kende aan het vuur een reinigende werking toe en ook de boze geesten konden erdoor 
worden verjaagd. Sprong men door de vlammen van het vuur, dan was dat om ongeluk en ziekten te 
overwinnen voor het komende jaar. 
 
Viering Sint Jan op school 08.30 – 13.05 uur 
Vrijdag 24 juni vieren we gelukkig weer als vanouds het Sint Jansfeest met kinderen en ouders.  
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We beginnen de dag met een gescheiden programma voor groep 3 t/m 8 en de 
kleutergroepen onder schooltijd. De kleuters vieren het feest met activiteiten op het 
kleuterplein. De leerkrachten sturen hierover nog een bericht naar de ouders. De kinderen 
van groep 3 t/m 8 hebben een activiteitenprogramma verdeeld over drie locaties: het 
schoolplein, de skatebaan en de natuurspeelplaats ( bij de Oosterplas).  
Op het schoolplein worden uitdagende spellen aangeboden, op het veld bij de skatebaan 
worden grote balspelen uitgezet en  in de natuurspeeltuin kunnen de kinderen onder het 
genot van een ijsje naar een Sint Jansverhaal luisteren.  
 
Viering Sint Jan met ouders en kinderen op Bleijendijk 17.00 – 19.00 uur 
Aan het eind van de middag zijn alle ouders en kinderen om 17:00 uur van harte welkom 
op Landgoed Bleijendijk (Bleijendijk 2 in Vught). Daar zullen we samen genieten van een 
picknick, zingen en dansen. Iedereen mag zijn eigen lekkernijen, drinken en kleden 
meenemen. We sluiten dit alles af met vuurspringen door groep 3 t/m 8 onder toeziend 
oog van 2 vuurmeesters.  
Rond 19.00 uur zullen we allen weer huiswaarts gaan.  
 
Om het één en ander goed te laten verlopen willen we jullie het volgende vragen: 

- Vanaf dinsdag 14 juni  staat er een intekenlijst bij de voordeur voor hulpouders ter 
ondersteuning van de diverse activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden. Heel 
fijn en gezellig als je ons komt helpen! 

- Bij de ochtendactiviteiten is het handig als de kinderen kleren aan hebben waarin 
ze zich gemakkelijk kunnen bewegen (geen slippers aan) en die ook nat of vies 
mogen worden. Tip; Geef wat extra kleding mee; 

- Op Bleijendijk willen we graag een bloemenboog samenstellen van verse bloemen. 
We willen jullie vragen  om vrijdagochtend om 8:30 uur je kind een bloem mee te 
geven. Buiten onder het afdak van de buitenberging staan emmers klaar; 

- Voor het vuurspringen op Bleijendijk is het belangrijk om dichte schoenen te 
dragen en een katoenen lange broek.  

- Graag eigen eten en drinken en een kleed meenemen voor de picknick.  
- Bloemen en graskransen juichen we van harte toe tijdens het avondprogramma! 

Fijn als die van tevoren thuis worden gemaakt. 
 

Een bloemenkrans kan gemaakt worden van gevlochten gras waarin 
wat bloemen worden gestoken. Een andere mogelijkheid is om van 
drie dunne stroken stof een lint te vlechten. In dit lint kunnen bloemen 
gestoken worden waarna het later om het hoofd kan worden 
vastgeknoopt. 
 
We kijken uit naar een mooie en vrolijke dag, graag tot dan!  

 
 

TUINWERKZAAMHEDEN 
Vóór de verbouwing van de Driestroom was tuinonderhoud onderdeel van de ouderparticipatie samen 
met schoonmaak van de klas en ondersteuning van de jaarfeesten. Inmiddels is wekelijkse schoonmaak 
op school in professionele handen. Jaarfeestondersteuning en tuinwerkzaamheden zijn de afgelopen tijd 
slechts mondjesmaat mogelijk geweest en komen nu gelukkig langzaam weer op gang. De afgelopen 2 
jaar hebben we tuin en speelterrein van onze school met een kleine, vaste kern ouders minimaal kunnen 
onderhouden. Dat was al heel fijn. 
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Wij zijn superblij met ons groene schoolplein, maar merken dat het nogal wat tijd kost om 
een en ander goed te onderhouden, meer tijd dan we beschikbaar hebben. 
Daarom nogmaals deze oproep.  
Op zaterdag 18 juni a.s. hebben we opnieuw een tuinochtend gepland. De hagen rondom 
school moeten gesnoeid worden en daarbij hebben we naast de 3 ouders uit de vaste kern 
die zich reeds hebben aangemeld, echt meer ouders nodig. Snoeien van de haag is altijd 
een hele klus. Om de tuin te onderhouden hebben we iedere keer wel zo’n 6 à 8 ouders 
nodig, vooral bij de snoeiwerkzaamheden en opruimen van het snoeiafval.  
Bij deze de vraag welke ouders zich willen aansluiten bij onze tuinoudergroep. In het 
voorjaar zijn er meestal 4 tuinochtenden en in het najaar 3. Hoe groter de groep des te 
makkelijker het is om met voldoende ouders het tuinwerk klaar te krijgen. Ook de kinderen 
zijn welkom en kunnen spelen op het plein of soms meehelpen. Voor koffie/thee wordt 
gezorgd. Fijn als je je aanmeldt en onze tuingroep komt versterken. Geef je op bij Leona 
van Ravesteijn l.vanravesteijn@vsdedriestroom.nl 
 

HERFSTMARKT 

Beste ouders,  
Dit najaar kunnen we eindelijk weer een fantastische herfstmarkt houden op de 
Driestroom! Tijdens deze markt zijn er o.a. allerlei kraampjes met mooie spullen, 
knutselactiviteiten voor de kinderen, lekkers te eten en drinken en mooie muziek! Deze 
markt vindt plaats in het weekend en wordt georganiseerd door ouders van de 
Driestroom.  
We zijn op zoek naar een aantal enthousiaste ouders die het leuk vinden om deze markt 
mee te organiseren en op de dag zelf dus ook aanwezig te zijn. 
Vooralsnog zijn we met te weinig ouders om te herfstmarkt te laten plaatsvinden met alle 
activiteiten zoals we gewend zijn. Het zou super fijn zijn wanneer we de organisatie kunnen 
uitbreiden.  
Ben je enthousiast, heb je leuke ideeën en organiseer je graag? Meld je dan aan bij één van 
ons. Alvast dank! 
 
Margot Kempenaars : 06 27052672 (ouder van Jens, groep 3z) 
Marleen Ackerman: 06 16842455 (ouder van Morris, kk IV) 
Elbertje Spoor-Floris: 06 23787643 (ouder van Pleun 7w) 
 
Namens de herfstmarktcommissie,  
Margot Kempenaars 
 

NIEUW KOOR 

Zangers en zangeressen gezocht voor nieuw koor! 
Enkele ouders die ook regelmatig meedoen aan de Kerstspelen zijn een nieuw koor begonnen om de 
zomertijd door te komen. 
De gemiddelde leeftijd is ongeveer 40 jaar en we zoeken nog zowel mannen als vrouwen ter uitbreiding. 
Elke donderdagavond (schoolvakanties uitgezonderd) repeteren we aan een klein repertoire van ca. 20 
liederen, in allerlei talen en uit allerlei tijdsperiodes en windstreken. Dit gebeurt onder de bezielende 
leiding van oud leraar van de school Peter Josemans. 
Je hoeft geen ster te zijn om mee te kunnen doen, je leert het zingen gaandeweg vanzelf. Lijkt het je 
leuk? Doe dan mee!  
Voor meer info bel of app met Jorind Josemans via 06-45458279 of  
spreek Maartje, Sophie, Annemarije, Anika, Myrthe of Tycho aan. 
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