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Belangrijke data in de maand september:
02
02 - 30
05
10
11

Start schooljaar 2019-2020
De ouder vertelgesprekken: intekenlijst hangt bij de groep
Kerkviering: opening schooljaar 2019-2020 om 09:00 uur
Vanaf 08:30 inloop met koffie/thee
Schoolfotograaf: fleurige kleding i.v.m. witte achtergrond
Informatie avond groep 1 t/m 8 in de eigen groep:
1e ronde: 19.00 – 19.45 uur voor ouders met kinderen in groep 3-4 & 7-8
2e ronde: 20.00 – 20.45 uur voor ouders met kinderen in groep 1-2 & 5-6

13
20
27

Groep 1/2 vrij
Schoolreisje groep 1 t/m 6
Groep 1 & 2: naar het Kabouter pad in het Speelwoud bij het NME

Belangrijke data in de maand oktober:
02
04
21 t/m 25

Start Kinderboekenweek t/m 13 oktober: thema Reis mee!
Groep 1/2 vrij
Herfstvakantie

Spreuk van de maand september:

Voor een Frisse start
van schooljaar 2019-2020

Fijn dat je er bent!!

Frisse start voor BSO de Speelunit, het Schoolplein en entree van de school
Gedurende de zomervakantie is door medewerkers van het aannemersbedrijf Aales van
Leeuwen uit Wilnis hard gewerkt op het schoolplein. In het begin van de zomervakantie
zijn de units gesloopt en verwijderd van het schoolplein en is de betonnen fundering
onder de units weggehaald. Door Rian en René, Angelique en Youri is hard gewerkt om
de BSO de Speelunit al vanaf de eerste week van augustus van start te laten gaan in de
school. Zowel van binnen als van buiten is het echt mooi en goed geworden.
De entree van de school heeft een metamorfose ondergaan en de school is nu ook
makkelijker toegankelijk voor ouders met kinderwagens. De gekleurde traptreden zijn
weggehaald en de bestrating op het schoolplein is verbeterd.
Op de plaats van de units is al aarde en zand gestort en als het goed is, zullen Barry en

zijn team van fa De Twee Heren binnenkort beginnen met de beplanting en de inrichting
van dit stukje van het schoolplein. Ook zullen er binnenkort tractor banden geplaatst
worden voor het moestuin gedeelte.
Om de werkzaamheden op dit gedeelte van het schoolplein veilig en goed uit te kunnen
voeren, zal er begin september tijdelijk een bouwhek geplaatst worden. We realiseren
ons maar al te goed dat het natuurlijk heel aantrekkelijk is voor de leerlingen om op dit
nieuwe gedeelte van het schoolplein waar nu zand en aarde ligt te spelen en rond te
lopen, zeker met dit mooie weer. Toch hebben we met elkaar besloten dat de kinderen
voorlopig nog even niet op dit gedeelte van het schoolplein mogen spelen. Gelukkig is er
meer dan genoeg ruimte op de rest van het schoolplein. Daarnaast zijn er leuke en
nieuwe speelmaterialen besteld waarmee de kinderen zich tijdens het buitenspelen
kunnen vermaken.
Een mooie start voor het nieuwe schoolplein is van start gegaan met het verwijderen van
de units.

150 jarig bestaan Driehuis
In de tweede helft van het schooljaar 2019-2020 bestaat De Driehuis school 150 jaar.
Het idee is ontstaan om begin mei een jubilieumweek te organiseren om bij deze
heuglijke gebeurtenis stil te staan. Op de algemene ouderavond van 25 juni jl. hebben
een aantal ouders zich reeds opgegeven voor de “jubileum-commissie”. Voor de
herfstvakantie zal deze commissie bij elkaar komen om met elkaar de invulling van de
jubilieumweek en het 150 jaar te bespreken. Mocht u suggesties, ideeën hebben of het
ook leuk vinden om mee te denken of mee te helpen met organiseren, dan kunt u dit bij
de directeur laten weten.
Social Schools
Voor u als ouder is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent en blijft van het reilen en
zeilen in de groepen en op school. Om ouders meer inzicht te kunnen geven in wat er
gebeurt in de groep en in de school en om de communicatie en de samenwerking tussen
school, thuis en andere betrokkenen te verbeteren, hebben de vijf scholen binnen
Stichting KPO Antonius besloten in schooljaar 2019-2020 ouders te gaan informeren
middels de School App van Social Schools, een online veilig communicatieplatform voor
ouders van leerlingen in het basisonderwijs.
U als ouder heeft kort geleden via de e-mail een persoonlijke uitnodiging ontvangen met
daarin een link om een account te activeren voor Social Schools, waardoor u het nieuws
uit de school en de groep via de app kunt ontvangen.

Als ouders kunt u de informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de
web-omgeving. De ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in
de beveiligde omgeving inloggen en gegevens inzien bijv. het bericht van de
groepsleerkracht betreffende de groep van hun kind(eren) over een lesmoment, een
activiteit, een uitnodiging voor een oudergesprek of informatie betreffende de hele
school, de jaarplanning, de maandinformatie, de sportdag etc.
Ouder vertelgesprekken
De samenwerking met u en uw betrokkenheid bij de school vinden wij als school heel
belangrijk. Het ouder vertelgesprek aan het begin van het schooljaar zien wij als een
belangrijke schakel voor een goede relatie en een prettige samenwerking met u als ouder
van onze leerlingen.
Dit schooljaar wordt u wederom door de groepsleerkracht van uw kind(eren) uitgenodigd
voor het ouder vertelgesprek. Dit gebeurt in ieder geval wanneer uw kind nog niet eerder
bij de betreffende leerkracht in de groep zat. Dit jaar kan dit voor het eerst ook middels
het nieuwe communicatieplatform Social Schools. Het formulier treft u als bijlage aan bij
deze maandinfo.
Aan de hand van een vooraf door u ingevuld formulier vertelt u aan de leerkrachten over
de eigenschappen en kenmerken van uw kind(eren). Zo krijgen de leerkrachten uit de
eerste hand belangrijke informatie waar zij in het belang van uw kind(eren) hun voordeel
mee doen. Het formulier dient als leidraad voor het gesprek.
Hoe werkt het?
- u vult het formulier “Oudervertelgesprek Sterrenschool Driehuisschool” in;
- dit formulier kunt u meenemen naar het gesprek of inleveren bij de leerkracht(en) van
uw kind(eren) voorafgaand aan het gesprek. Die keuze is aan u;
- het formulier gaat in het dossier van uw kind(eren);
- bij de groep van uw zoon/dochter kunt u op een intekenlijst aangeven wanneer u in de
gelegenheid bent om het gesprek met de groepsleerkracht te komen voeren;
- we streven er naar om alle gesprekken in de maand september gevoerd te hebben.

Algemene informatieavond voor alle groepen op woensdag 11 september.
Op deze avond wordt u door de groepsleerkrachten geïnformeerd over een aantal
inhoudelijke zaken betreffende de groep.
De opzet is als volgt:
De avond heeft 2 rondes met informatieblokken van elk 45 minuten:
- Ronde 1 is van 19.00 tot 19.45 uur. Deze ronde is bedoeld voor de ouder(s) met
kinderen in de groepen 3/4 en groepen 7/8.
- Ronde 2 is van 20.00 tot 20.45 uur. Deze ronde is bedoeld voor de ouder(s) met
kinderen in de groepen 1/2 en 5/6.

Om zicht te hebben op het aantal ouder(s)/verzorger(s) dat wij mogen verwelkomen,
vragen wij u om de onderstaande strook bij deze maandinfo in te vullen en in te leveren
bij de groepsleerkracht of per email te reageren naar de leerkracht van de groep van uw
zoon/dochter.
Mocht u specifieke vragen hebben, dan kunt u deze alvast via de strook of in uw email
stellen.
Hulp gevraagd tijdens de overblijf
Vorig schooljaar is gebleken dat extra handen tijdens het eetmoment om 12.00 uur erg
prettig en handig zijn en dan met name in de onderbouw, groep 1-2 en groep 3-4.
Om het eten en buitenspelen in de middagpauze vlot te laten verlopen, zijn we op zoek
naar ouders die hier met enige regelmaat een steentje aan willen bijdragen.
Heeft u interesse of bent u in de gelegenheid om ons te helpen gedurende de week?
Laat dit dan weten aan de leerkracht of aan de directie. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking!
Update noodtelefoonnummers en e-mailadres
We vinden het erg belangrijk u goed te kunnen bereiken, zowel per telefoon als per email. Het komt helaas voor dat ouders de informatie vanuit school niet ontvangen omdat
het e-mailadres veranderd is of dat de telefoonnummers zijn veranderd. Daarom vragen
we u een eventuele verandering door te geven aan de directie of de groepsleerkracht van
uw zoon of dochter. Alvast hartelijk bedankt.
Schoolwas
Ook dit schooljaar zouden we graag gebruik willen maken van uw hulp voor de schoolwas.
U kunt zich opgeven bij juf Tineke. Op de kast in de keuken komt dan weer een intekenlijst
te hangen met een indeling. Alvast bedankt.
Vrijdag: Fruit- & groentedag
De vrijdag blijft ook in het schooljaar 2019-2020 de fruit-/groentedag op
Sterrenschool Driehuis. Dit betekent dat ieder kind op vrijdag een stukje fruit
of groente (paprika, tomaat, etc.) meeneemt voor in de pauze. Dit doen wij
om de leerlingen bewust te maken dat fruit niet alleen gezond, maar ook
lekker is.
Gymtijden
Groep 1 & groep 2
Groep 3 & groep 5
Groep 4 & groep 6
Groep 7 & groep 8

In de speelzaal: op de dinsdag en de donderdag
met hun eigen juf.
08.30 uur vertrek van school met de gymdocent.
Gym tijd donderdag: 08.45 – 09.45 uur
10.30 uur vertrek van school met een groepsleerkracht.
Gym tijd donderdag 10.45 – 11.45 uur
13.15 uur vertrek van school per fiets met de gymdocent.
Gym tijd donderdag 13.45 – 14.45 uur

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 nemen elke week hun gymtas mee naar huis zodat
de gymkleding elke week gewassen kan worden. De gymtassen mogen alleen op
donderdag weer mee naar school genomen worden.
De kinderen van de groepen 1 en 2 laten hun gymtassen wel op school. Zij gymmen op
dinsdag en donderdag. De gymtas gaat elke vakantie mee naar huis.
Voor de veiligheid tijdens alle gymlessen is het dragen van sieraden niet toegestaan.
Het liefst laat u deze op de dagen dat er gegymd wordt niet mee naar school nemen.
Het omkleden gaat vlotter voor uw kind als het makkelijk aan te trekken kleding draagt.
Wij stellen het op prijs als kinderen in de onderbouw het omkleden al zelf kunnen.
De leerlingen van groep 1 & 2 krijgen de gymlessen van hun eigen groepsleerkracht.
De kleuters maken daarvoor gebruik van de speelzaal in de school.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen in de periode van september t/m december 2019
nog geen gymles van juf Danielle maar van juf Tineke en meester Bart in gymzaal De

Brug. Juf Danielle heeft namelijk nog tot en met december zwangerschapsverlof. Op
zaterdag 13 juli jl is juf Danielle bevallen van een dochter, Lieke. Moeder en dochter
maken het goed. Na de kerstvakantie zal juf Danielle de gymlessen weer overnemen.
De leerlingen van de groep 7 & 8 gymmen in de Phoenix-hal en gaan hier op de fiets
naar toe.
Schoolfotograaf op dinsdag 10 september 2019
De schoolfotograaf komt dinsdag 10 september foto’s maken van de leerlingen en het
team op Sterrenschool Driehuis. Op het prikbord in de gang komt t.z.t. een intekenlijst te
hangen voor het maken van foto’s met broertjes en zusjes die nog niet op school zitten.
Advies: kleurige en fleurige kleren i.v.m. de witte achtergrond van de foto.
Schoolreisje
Op vrijdag 20 september vindt ons jaarlijkse schoolreisje plaats voor groep 1 t/m 6.
De bestemming is dit jaar Dierenpark Amersfoort.
Hierbij enkele belangrijke mededelingen daarover:
 de kinderen zijn om 08.15 uur aanwezig in hun eigen klas;
 we stappen in de bussen om 08.30 uur;
 ouderraad zorgt voor de versnaperingen, kinderen mogen alleen maar drinken en
brood voor de lunch mee. Geen snoep of geld!
 de aankomst ter plaatse zal, afhankelijk van de verkeersdrukte, rond 10.00 uur
liggen;
 om 16.00 uur vertrekt de Driehuisstoet uit Amersfoort;
 rond 17.00 uur wordt iedereen weer terug in Mijdrecht verwacht.
Verdere informatie krijgt u via een brief van de ouderraad.
Hopelijk zijn de weergoden ons goed gestemd op vrijdag 20 september!

Noodnummerlijst
Familienaam _____________________________
Naam kind ____________________ Groep _____
Naam kind ____________________ Groep _____
Naam kind ____________________ Groep _____
Naam kind ____________________ Groep _____
Tel thuis

Werk
vader

Werk
moeder

Mobiel
vader

Mobiel
moeder

Werkt
op
(dagen)

Anders

Huisarts ____________________ Telefoon _________________________

E-mailadres ouders/verzorgers
____________________________________________________________

