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Verjaardagskalender! 

 

 

 

 

 
WIST U DAT? 
 

- De groepen 5 t/m 8 

afgelopen donderdag 

rolstoelclinics 

hebben gehad 

tijdens de gymles; 
 

- In de bijlage het 

financieel 

jaarverslag van de 

OR staat; 
 

- In de bijlage het 

begrotingsvoorstel 

van de OR staat; 

 

- In de bijlage 

nogmaals de uitleg 

over de 

ouderbijdrage staat. 

Heeft u al de 

vrijwillige bijdrage 

overgemaakt? 
 

- U in de bijlage ook 

een flyer kunt vinden 

over een interes -

sante bijeenkomst 

met als onderwerp 

“Bewust opvoeden”; 

 

-We op zoek zijn 

naar versterking van 

ons overblijfteam. 
 

November      Groep 

16  Maartje Goeting (2006)   8 

18  Faye van Deutekomt (2008)  5/6  
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Curriculum.nu 
Eéns in de zoveel tijd wordt het curriculum voor het onderwijs aangepast. Wij, Het Drieluik, zijn een 

ontwikkelschool voor het curriculum van rekenen. Dat wil zeggen dat we mee mogen /moeten denken over de 

inhoud van een nieuw curriculum. Dit doen we door ouders, leerlingen en leerkrachten feedback te vragen over 

de stukken die op dit moment door teams worden opgesteld. In deze teams zitten leerkrachten PO en VO, 

directeuren, mensen uit de wetenschap en mensen uit het bedrijfsleven. Dat er een nieuw curriculum komt, is 

dus een vaststaand feit. Over de inhoud mogen we meedenken. Tijdens de ouderavond hebben we, onder 

leiding van Anneke Noteboom van het SLO (nationaal expertisecentrum onderwijsontwikkeling), gekeken naar 

het rekenen van de toekomst. Wat denken wij dat onze kinderen nodig hebben voor de toekomst. Eén van de 

punten die er uit kwam, was dat we vinden dat de basis nodig blijft. Het is noodzakelijk het “gewone” rekenen 

aan de kinderen mee te geven. Hieronder horen onder andere de erbij en eraf sommen, de tafels en de 

deelsommen. Een vraag hierbij is of we de basis misschien op een andere manier moeten aanbieden of in een 

andere volgorde. Dat vergt nog onderzoek. We hebben afgelopen woensdag veel van gedachten kunnen 

wisselen, aan ons als school om dit nu terug te geven aan de teams die onze opmerkingen weer meenemen in de 

verdere ontwikkeling. We willen de ouders die aanwezig waren, hartelijk danken voor het meedenken en we 

hopen de volgende keer nog meer ouders te mogen begroeten.  

 

Rolstoelclinics 
Op 8 november hebben de leerlingen van groep 5/6, 7 en 8 tijdens de gymles een rolstoelclinic gehad. Deze 

clinic werd verzorgd door een docent van de Esther Vergeer Foundation. Tijdens de clinic hebben de leerlingen 

geleerd hoe ze met een rolstoel overweg kunnen. Ze leerden vooruit rijden, achteruit rijden en bochten maken. 

Aan het einde van de activiteit is er nog een echte rolstoelrace gehouden! Op 14, 15 en 16 november worden de 

Wheelchair Doubles Masters Kampioenschappen gehouden in de Schaapskooi in Bemmel. U bent van harte 

uitgenodigd om hier een wedstrijd van de top rolstoeltennissers te komen bekijken. 

 

Nieuws van de OR 
Reminder: denkt u nog aan het overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage. In de bijlage nogmaals de 

informatie hierover. 

 

Peutergroep en kinderdagverblijf nieuws 
De peutergroep is vanaf heden donderdag 1 november gestart met 

aangepaste tijden. Het brengen en ophalen van de kinderen is nu van 

8.15- 11.15 in de ochtend. En in de middag van 12.00- 14.30. Zo sluiten 

we meer aan op de schooltijden, doorgaande lijn IKC breed! Het bevalt 

goed en het went snel.  

  

We zijn erg blij en willen dit graag met jullie allemaal delen. 

Het kinderdagverblijf heeft eindelijk zijn eigen nieuwe naam 

de DROOMBOOM!  

 

 

De BSO  
De afgelopen weken stonden vooral in het teken van het afscheid van onze vaste 

BSO-collega Doran. We hebben wekenlang verrassingen voorbereid en cadeaus 

gemaakt.  

Op 30 oktober, haar laatste dag, heeft Doran met de kinderen Bingo gespeeld. Aan het 

eind van de middag verrasten we haar met een heus Tapasbuffet, samengesteld door 

ouders, BSO-kinderen en pedagogisch medewerkers. Het was een mooie bijeenkomst 

met kinderen, ouders, leerkrachten, opvangcollega’s, oud-collega’s van Doran en haar 

man. We gaan Doran zeker missen maar ze zal ons vast nog eens met een bezoekje 

vereren. 
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Bericht van Doran: 

 
Lieve kinderen, ouders en collega's,  

 

Mijn afscheid was fantastisch! Iedereen had mij verrast met een heerlijke tapas 

snoeperij met bijbehorende receptenboek en heel veel gasten en cadeaus.  

De kinderen hadden het geheim goed bewaard zodat ik nergens vanaf wist.  

 

Het was top!  

 

Ik heb een hele fijne tijd bij Het Drieluik en daarvoor de Vlindertuin gehad. Bedankt 

allemaal! Ik ga jullie missen.  

 

Lieve groeten, Doran. 

 
 

 

 

Op de BSO hebben we allerlei activiteiten rond herfst en griezelen gedaan. We 

hebben met de kinderen een heuse heksensoep gemaakt (lees: groentensoep), 

waarin slakjes (wortel met stukje prei vastgezet met spaghetti), boomschors 

(preiringen), vleermuispoeder (basis groentesoep), spinnen (gehaktballetjes 

met stukjes spaghetti als pootjes) en muizen/ mieren (stukjes wortel) gedaan 

werden. Het smaakte erg goed, een aantal kinderen konden er niet genoeg van 

krijgen.   

 

Bezetting BSO  

Sinds vorige week hebben we een nieuwe medewerker in ons midden: Margreet. Dat betekent dat ons vaste 

BSO-team nu bestaat uit drie medewerkers: Anouk, Margreet en Barbara. Zij zullen vanaf nu de BSO draaien. 

Margreet heeft in de herfstvakantie al een aantal kinderen leren kennen en zal de komende tijd al veel op de 

BSO aanwezig zijn. Hieronder stelt ze zich aan u voor. 

 

Hallo, 

Bij deze wil ik mij voorstellen. Mijn naam is Margreet van Albeslo. Sinds 15 oktober ben ik 

werkzaam bij BSO Het Drieluik. 

In de afgelopen jaren heb ik als gastouder en flexkracht KDV/BSO gewerkt bij een andere 

organisatie dan de Linge. Ik ben erg blij dat ik mijn passie voor kinderen en werken met 

kinderen nu mag gaan uitvoeren bij het team van de Drieluik en speciaal het team van de 

BSO. Ik vertrouw erop dat het een prima samenwerking wordt met kinderen en collega’s. 

Samen maken wij een gezellige, vertrouwde en veilige omgeving op de BSO. 

Ik ben getrouwd met Henk en heb twee volwassen dochters (Rosa en Lyan). Wij wonen 

samen met 3 katten en een hondje in Bemmel. In mijn vrije tijd doe ik aan (sportschool) yoga en power. Soms 

leef ik mijzelf ook weleens uit in de fitnessruimte, maar lekker sporten samen met anderen heeft toch mijn 

voorkeur. Verder hou ik erg van lezen en van concerten, dansvoorstellingen en musea bezoeken. Ook wandelen 

en fietsen horen tot mijn wekelijkse bezigheden. Tussen al deze bezigheden door ga ik ook nog 1 dag in de 

week naar mijn moeder om voor haar en het huishouden te zorgen.  

Mochten jullie nog vragen hebben, ik ben te vinden op BSO Het Drieluik.    

 

Vragen of tips 
Mocht u vragen hebben of wilt u iets melden, laat het ons weten door binnen te lopen of via de mail: 

drieluik@delinge.nl. 

Tijdens de afscheidsreceptie van Doran 

was de tafel rijkelijk gevuld met 

allerlei lekkere hapjes (tapas). 

mailto:drieluik@delinge.nl

