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AGENDA
September
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Do

17
20
21
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29

Open Dag/ Tuinochtend
Ouderavond Kleuterklas Annabel
Ouderavond Groep 7Winter
Ouderavond kleuterklas Maarten
Ouderavond kleuterklas Leona
Ouderavond groep 6
Ouderavond groep 8
Viering Michaëlfeest

Oktober
Ma
Di
Wo
Ma

03
04
05
24

Ouderavond groep 5 en kleuterklas Miet/ Marleen
Ouderavond groep 7 Zomer
Ouderavond groep 3 Winter
Herfstvakantie t/m 28 oktober

November
Do
Do
Za
Vrij
Ma

10
17
19
25
28

Viering St. Maarten
Werkavond in de kleuterklassen van 19-21 uur
Herfstmarkt
Studiedag team/ Kinderen vrij
Viering 1e Advent

Afwezigheid Marieke
Het ziet er naar uit dat het herstel van Marieke helaas toch langer gaat duren dan
verwacht. Stichting Pallas is op zoek naar een oplossing hiervoor. Tot die tijd kunt u zich
zoals gewoonlijk met uw vragen richten tot de leerkracht van uw kind. Bij vragen waarvoor
u zich niet tot de leerkracht kunt wenden, kunt u een bericht sturen naar de administratie.
Er zal dan bekeken worden naar wie de vraag moet worden uitgezet.
info@vsdedriestroom.nl

Jaarfeesten
Michaël
Op donderdag 29 september vieren wij het Michaëlfeest, het jaarfeest op de
overgang van de zomer naar de herfst. Een week er voor is de zon over de
evenaar gegaan. De tijd waarin de dagen korter en de nachten langer worden
breekt aan. Rond deze tijd is het grootste deel van de oogst binnengehaald. Van
oudsher werd rond deze dag het oogstfeest gevierd. De oogst: de appels, peren,
graan en andere veldgewassen dragen de zomerwarmte in zich en de nieuwe
kiem voor de lente. In vroeger tijden was een goede oogst ook nodig om de
winter door te komen.
Naast de oogst laten de bomen bij het aanbreken van het koude seizoen hun
herfstkleuren zien. De natuur trekt zich terug, dieren gaan hamsteren, vogels
trekken weg. De natuur bereidt zich voor op de winter. Zij wordt stil en komt tot
rust. De mens maakt eveneens deze verandering door. De ervaringen van het buiten zijn na een
uitbundige zomer worden meegenomen in het werk, vaak gepaard gaand met goede voornemens en
afweging van mogelijkheden.
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In de schilder- en beeldhouwkunst wordt Michaël vaak afgebeeld met in de ene hand een
zwaard en in de andere een weegschaal en met een draak onder zijn voeten.
Het zwaard dat helpt en beschermt, maar ook kan verwonden en doden.
In deze tijd staat het zwaard voor de kracht van de persoonlijkheid. De besluiten die je
neemt en de verantwoording die je ervoor draagt, gaat echter niet zonder de weegschaal
die het afwegen van onze besluiten symboliseert. Kies ik vanuit het denken of vanuit het
gevoel.
De Michaëltijd geeft ons de mogelijkheid om het zwaard ter hand te nemen en ten strijde
te trekken. Niet tegen iets of iemand, maar tegen de twee uitersten in onszelf die we
steeds voelen opkomen: tegen onze innerlijke “draken”. We moeten leren omgaan met
onze eigen zwakke kanten. Daar is moed voor nodig! Het Michaëlfeest is dus ook het feest
van moed. In deze tijd worden in alle klassen Michaëlliederen gezongen en/of gefloten.
De kinderen horen het verhaal van Joris en de draak.
Tijdens het jaarfeest komt de oogst tot uitdrukking en worden er spelen gehouden die
moed en kracht vergen.
• De groepen 3 en 4 gaan o.a. een herfstwandeling maken en daarna knutselen met
de herfstschatten.
• Groep 5 gaat appels plukken en hier verwarmende appelmoes van maken.
• Groep 6 en 7Z gaan een moedspel spelen: levend Stratego.
• Groep 7W en groep 8 gaan hun moed beproeven in een klimbos.
De groepsleerkrachten zullen zelf een oproep doen voor ouderhulp bij de diverse
activiteiten.
• Oproep: Donderdag 22 september 8.30 uur maken we graag 3 herfstkransen: voor
de entree,
in de hal bij de kleuters en boven bij groep 3 t/m 8.
Welke ouders komen daarmee helpen? 2 of 3 ouders is voldoende, graag opgeven
bij Elly.
• Oproep aan allen om herfstmateriaal hiervoor mee te brengen: klimop,
lampionnetjes, hortensia, hop enz. Inleveren woensdag 21 en donderdag 22
september bij de oranje tafel in de hal

Open Dag
Morgen zaterdag 17 september is de eerste open dag van dit schooljaar. Op deze dag kan iedereen die
geïnteresseerd is een kijkje komen nemen in onze school. Ook houden we onze eerste tuinochtend.
Stichting Ziméla is aanwezig met een kraam waar jaartafelfiguren, kaarten en speelgoed gekocht kunnen
worden. De opbrengst hiervan gaat naar het goede doel.

Bericht van de MR
In januari zijn we gestart met de nieuw samengestelde MR, hierbij hebben wij in roerige tijden kennis
moeten maken met elkaar. Inmiddels is de stoomlocomotief op stoom en zijn we ook meermaals fysiek
bij elkaar gekomen, hierin hebben we een MR cursus van de AOB (algemene onderwijsbond) gevolgd.
Aan de hand van deze cursus hebben we een beter inzicht gekregen en kunnen we onze taken
doelgerichter verdelen en aanpakken. Wij gaan ons aankomend schooljaar met een frisse blik richten op
een nieuwe visie, strategie en structuur voor onze school en MR; dit doen we in een traject met externe
begeleiding. Uiteindelijk willen wij hiermee ondersteunen in de groei van onze prettige school, met een
fijne werkplek voor het onderwijzend en ondersteunend personeel, een veilige en sociale
onderwijssfeer, een gezonde doorlopende leerlijn, waar ouders, medewerkers en leerlingen zich
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gehoord en betrokken voelen en bovenal waar leerlingen een mooie groei in hun identiteit
en kennis doormaken.
Vanaf het komend schooljaar zult u op het prikbord bij de ingang een gedeelte vinden met
informatie van en over de MR, waar ook het vergaderschema aangegeven wordt.
Bij schoolbrede hulpvragen of andere belangrijke zaken die de MR aangaan, kunt u altijd
een mail sturen naar mr@vsdedriestroom.nl. Wij zullen deze vragen altijd even de revue
laten passeren in onze vergadering en zo nodig agenderen voor de volgende vergadering.
Namens de MR leden van de Driestroom:
Maarten, Nienke, Wouter en Paul

Bodymap
In het NPO-plan van de Driestroom is Bodymap opgenomen ter ondersteuning van de
motorische ontwikkeling. Bodymap richt zich vooral op de versterking van de natuurlijk
ontwikkeling via beweging. Het ontwikkelingslab van Bodymap brengt de
bewegingsontwikkeling van kinderen in beeld. Er kan onder andere bekeken worden of de
primaire reflexen goed geïntegreerd zijn in het lichaam, zodat een kind zich verder kan
ontwikkelen. Soms zijn er nog reflexen aanwezig die er op een bepaalde leeftijd niet meer
horen te zijn. Dit kan belemmerend werken op de algehele en met name op de cognitieve
ontwikkeling van kinderen. Vorig jaar zijn we gestart met Bodymap bij de kleuters en groep
3 en 4. Onze gymleerkracht Manon Theeuwen heeft zich hierin geschoold en met
eenvoudige oefeningen de bewegingsontwikkeling van de oudste kleuters, groep 3 en 4 in
beeld gebracht. Ze heeft ook uitleg aan het team gegeven en aantal leerkrachten hebben
inmiddels ook scholingsbijeenkomsten bijgewoond. Binnenkort zijn er 2 online-informatie
bijeenkomsten over dit onderwerp. In onderstaande links kun je je hiervoor aanmelden.
Registratielink voor dinsdag 20 september:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtd-CvrTMsGtRWGD_J82dJzPwb8DzqcHRu
Registratielink voor donderdag 6 oktober:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpcuqrqDkiHNOol8Z45J9BkDjDuB9IlgAF

Oproep Bieb vrijwilligers groep 3 t/m 8
Vorige week zijn we weer gestart met onze schoolbibliotheek. Op dit moment komen we een aantal
Biebvrijwilligers te kort. Wekelijks kost dit gemiddeld 2 uur van je tijd. Dit hangt af van het aantal
vrijwilligers en het aantal groepen dat je begeleidt. In overleg met zowel leerkracht als ouder bepalen we
de dag en tijdstip. Het is een leuke manier om kennis te maken met onze collectie boeken en de kinderen
te begeleiden naar enthousiasme voor lezen.
De huidige Biebvrijwilligers Herma en Tessel hebben dringend een biebmaatje nodig. Bij verhindering
door ziekte bv. is het fijn de Biebzorg te kunnen delen.
Lijkt dit je wat? Meld je aan bij de groepsleerkracht, bij Elly of bij Janneke Donders, onze Biebconsulent,
jannekedonders@huis73.nl Alvast bedankt!
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Openingstijden BIEB op dit moment
Dag
Maandag

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Tijd
11.30 – 12.15 uur
12.15 - 13.00 uur
Variabele tijden
13.10 – 13.50 uur
13.55 – 14.30 uur
11.30 - 12.15 uur
12.20 - 13.00 uur

Groep
Groep 3Z
Groep 3W
Groep 8
Groep 5
Groep 6
Groep 4

Bieb-medewerkers
Elly
Elly
Janneke (leesconsulent)
Herma/ ?
Herma/ ?
Tessel/ ?
Tessel/ ?

8.40 – 9.15 uur
9.15 – 10.00 uur

Groep 7
Groep 7W

Nina/ Kim
Nina/ Kim

Parkeren: niet in de Waalstraat
Wij blijven vanuit school aandacht vragen voor het parkeren. Met name ook voor nieuwe
ouders die nog niet van onze parkeergewoonten op de hoogte zijn.
Wanneer je met de auto je kind(eren) naar school brengt, vragen we je om te parkeren op
het Rivierenplein, in de Rijnstraat of op het parkeerterrein bij de Stolp. Onze buren van de
Waalstraat ervaren overlast door de hoeveelheid ouders die toch in de Waalstraat,
Leijstraat of Almstraat parkeren. Ook in de avonduren ervaren de buurtbewoners last
hiervan. Dus met bezoeken aan school wegens ouderavond, uitvoering kerstspelen
enzovoort vragen wij iedereen met klem te parkeren op de aangegeven plekken.
We willen graag een goede buur zijn en hebben jullie medewerking hierbij nodig. Bij
voorbaat hartelijk dank hiervoor.

Docent worden op de Vrijeschool?
Docent worden op de Vrije School? De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt de
uitstekend geëvalueerde minor vrijeschoolonderwijs aan. Vorming van de héle mens – van hoofd, hart
en handen – van jezelf en van de kinderen in je klas, staat in deze minor centraal. “Tijdens deze minor
heb ik veel nieuwe kennis opgedaan. Ik ben gegroeid als leerkracht en als mens.”
Je maakt kennis met de antroposofische menskunde. Je ontplooit
je eigen vaardigheden op het gebied van de kunstvakken;
vertellen, muziek, vormtekenen, bordtekenen, boetseren,
euritmie, (textiele) handvaardigheid en schilderen. Het didactisch
proces leer je kunstzinnig vorm te geven. Zo leer je de
kernvakken rekenen, taal en burgerschapsvorming te geven. En
je leert het thematisch periodeonderwijs vorm te geven, zoals
plantkunde, geologie en heemkunde.
Tijdens een studiereis naar Zwitserland verdiep je je verder in de grondbeginselen van het
vrijeschoolonderwijs. Het thema duurzaamheid krijgt daarbij extra aandacht. “Ontzettend interessante
filosofische vraagstukken waar wij als toekomstig leerkracht over na moeten denken! Wat voor soort
wereld willen we als mens? Aan deze reis heb ik een gevoel van verbondenheid, positiviteit en nog meer
enthousiasme over het leraarschap binnen het vrijeschoolonderwijs overgehouden. Mijn kijk op de
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ontwikkeling van het leven, in al zijn verschijningsvormen, ben ik steeds meer aan het
ontdekken. Een prachtige zoektocht!”
Als je na deze minor ook je LIO op een Vrije School loopt, behaal je je Basisopleiding
Vrijeschoolonderwijs (BVO), waarmee je gecertificeerd bent als vrijeschooldocent.
Voor wie: voor pabo-studenten en studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen;
regulier, deeltijd en deeltijdflex.
Wanneer: start 30 januari 2023
Filmje: HAN MINOR | Vrijeschoolonderwijs - YouTube.
Meer informatie: Meike.Oosterwijk@han.nl

Ouder- en jeugdsteunpunt
Het Ministerie van OC&W heeft samenwerkingsverbanden de opdracht gegeven een
ouder- en jeugdsteunpunt in te richten. Deze steunpunten worden gebouwd rondom drie
pijlers: informeren, ondersteunen en signaleren. De eerste pijler is ingericht en
beschikbaar. De overige pijlers worden dit schooljaar verder ontwikkeld.
Op 15 september 2022 is de website van ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij gelanceerd,
www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl. Op deze website vinden ouders en jeugdigen
duidelijke informatie over passend onderwijs. Het ouder- en jeugdsteunpunt mag nu onder
de aandacht worden gebracht bij ouders en collega’s.
Op de website van het ouder- en jeugdsteunpunt staan allerlei vragen en antwoorden.
Deze zijn door het ministerie samen met ouders en andere partners opgesteld. Deze informatie is
aangevuld met meer regio specifieke informatie. Wanneer een ouder of jeugdige een vraag wil stellen,
die niet op de website staat, kan daarvoor een vragenformulier worden ingevuld.
Goed om te weten: het steunpunt neemt geen taken over van het samenwerkingsverband of de scholen.
Voor ouders blijft de school het eerste aanspreekpunt. Binnenkort wordt de website ook nog aangevuld
met vragen en antwoorden voor leerlingen.
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