Nieuwsbrief SBO De Driesprong
Maart 2018
Beste ouder(s) en/ of verzorger(s),
Hierbij ontvangt u weer onze nieuwsbrief.
Themabijeenkomst ouders (Koffiemiddag)
Regelmatig organiseren wij ouderbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten, willen we ouders extra
ondersteuning en tips geven op het gebied van huiswerkbegeleiding, Social Media, opvoedkundige
vraagstukken en vele andere thema’s. Volgende maand zal er weer een themabijeenkomst worden
gehouden op school. Over de exacte datum en het onderwerp zullen wij u later informeren.
De themabijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met het OKT. Naast deze
bijeenkomsten is er nog een breed aanbod aan cursussen voor ouder en leerlingen. Heeft u behoefte
aan een training voor uw kind, opvoedingsondersteuning of een andere training voor uzelf? Kijkt u
eens op de websites van Mee Amstel en Zaan en het OKT. Uiteraard kunt u ook contact opnemen
met de schoolmaatschappelijk werker van de Driesprong, Aziz el Moudden.
Mee Amstel en Zaan cursusaanbod

OKT cursusaanbod

https://www.meeaz.nl/totale-overzichtcursussen
Meedoen aan een cursus, training of
lotgenotengroep is leuk en leerzaam.

https://oktamsterdam.nl/trainingen/

MEE Amstel en Zaan biedt cursussen voor
kinderen, jongeren, volwassenen en ouders
van kinderen met een beperking.
Van Sociale vaardigheidstrainingen tot
cursussen rondom budgetbeheersing of
sollicitatietraining.

OKT biedt trainingen voor kinderen op het
gebied van sociale vaardigheden,
weerbaarheid, impulsbeheersing, faalangst en
nog veel meer.
Positief Opvoeden geeft ouders praktische
tips om met grote en kleine problemen in het
gezin om te gaan. Zowel ouders als leerlingen
kunnen kosteloos deelnemen aan de
cursussen.

Kamp en ouderbijdrage
Ook dit jaar gaan we weer op schoolkamp en wel op maandag 18 t/m woensdag 20 juni 2018. Heeft
u al gedacht aan de eigen bijdrage? Indien u niet spaart via de leerkracht van uw kind, willen wij u
vriendelijk verzoeken de eigen bijdrage van € 75,00 zo spoedig mogelijk aan ons te voldoen.
Daarnaast willen we nogmaals een beroep op u doen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Voor dit
schooljaar is deze vastgesteld op € 50,00. Dit geld gebruiken we voor de extra’s zoals een sinterklaas
cadeau voor de kleintjes, iets lekkers (en gezonds) tijdens een sportdag, leuke uitjes, zoals naar Artis
En nog veel meer andere dingen.
Dit kunt u overmaken op rekening IBAN: NL72INGB00096 44 88 9 t.n.v. De Driesprong en onder
vermelding van de naam van uw kind. Contant betalen op school is natuurlijk ook mogelijk.
SBO De Driesprong
Sloterweg 1192
1066 CV Amsterdam

T 020 617 52 20

www.sbodedriesprong.nl
info@sbo-driesprong.nl

Bank NL72INGB0009644889
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Ouderraad
We hebben helaas te weinig aanmeldingen ontvangen om een ouderraad te vormen. Volgend jaar
zullen we opnieuw een oproep doen. Eén van de taken van een ouderraad zou kunnen zijn het
werven van ouders die willen helpen bij diverse activiteiten zoals versieren, bibliotheekouders, fruit
schillen / snijden of lezen met een klein groepje leerlingen. Graag doen we een beroep op u!
Ziekteverzuim
Momenteel hebben we te kampen met drie (langdurig) zieke medewerkers. Zoals u wellicht weet, is
het erg lastig om personeel te vinden. Dit is ook één van de redenen dat de leraren al tweemaal
gestaakt hebben. Door dit personeelstekort hebben we de afgelopen periode enkele groepen een
dag vrij moeten geven. We zetten als team alle zeilen bij om de kwaliteit van ons onderwijs te
waarborgen en de overlast voor u en uw kinderen tot een minimum te beperken. Daarnaast zorgen
we ervoor dat er aan de verplichte onderwijstijd zal worden voldaan. Wij hopen op uw begrip.
Hip Hop Hoera
Op donderdag 08 maart zal de gymzaal omgetoverd worden tot een heus theater voor een
interactieve dansvoorstelling voor alle leerlingen.





Kinderen zijn er nog niet altijd bewust mee bezig maar thema’s als ‘wie ben ik’, ‘wie is die ander’ en
‘waarom hoort hij wel bij een groepje en ik niet’, beheersten onbewust hun “kleine” leven. In deze
humoristische dansvoorstelling spelen dit soort thema’s zich af als een interactief prentenboek,
waarin de kinderen op reis gaan samen met de dansers. Een voorstelling over jezelf zijn, anders zijn
en met elkaar zijn. Over vrienden zijn, vrienden maken, erbij willen horen… of toch liever niet?
Behalve de dansvoorstelling zullen we in de groepen ook aandacht hebben voor de thema’s in de
voorstelling.
Douchen na de gymles
Wellicht ten overvloede willen we nogmaals benadrukken dat douchen na de gymles verplicht is*.
We merken dat enkele leerlingen hier moeite mee hebben. Echter worden er geen uitzonderingen
gemaakt. Kinderen mogen in hun ondergoed of met handdoek om de doucheruimte betreden.
Jongens en meisjes douchen apart van elkaar en we beschikken over aparte douchecabines zodat de
leerlingen hun privacy hebben tijdens het douchen. Tevens zijn de douches aangepast, zodat het
water beter word verdeeld en de boiler minder snel leeg raakt.
Zou u dit met uw kind willen bespreken en zo vriendelijk willen zijn erop toe te zien dat uw kind een
handdoek en eventueel slippers meeneemt naar school? Kinderen die geen gymspullen en handdoek
meehebben, kunnen niet meedoen met de les. Zij zullen de les na schooltijd in moeten halen.

*Het kan zijn dat uw kind om medische redenen niet mag douchen. Indien u hiervoor een doktersverklaring kunt overleggen of al heeft
gedaan, is dit natuurlijk niet van toepassing op uw kind.
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Meedenken over het contact tussen ouders en school?
Vanuit de GGD Amsterdam wordt onderzocht hoe scholen en ouders met elkaar in contact komen.
Wij zijn erg nieuwsgierig hoe onze ouders dit ervaren? Hoe wordt u bijvoorbeeld graag uitgenodigd
voor een themabijeenkomst? Bent u tevreden met de manier hoe wij u informatie geven? Daarom
doen wij hier graag aan mee! Met de uitkomsten hopen wij nog beter in te kunnen spelen op de
behoeften van jullie omtrent communicatie.
Wij zoeken ouders die hierover in gesprek zouden willen gaan. Lijkt u dit leuk of wilt u meer
informatie? Neem dan contact op met de onderzoeker Lizzy McCormick via
lmccormick@ggd.amsterdam.nl of 06-22216890. De onderzoeker zal zelf ook ouders hiervoor
benaderen, dus wellicht komt u haar tegen.

Activiteitenkalender leerlingen
Maandag 19 februari 2018

Oudergesprekken
ontwikkelingsperspectief (OPP)

Groepen Ster, Komeet,
Meteoor, Zon en Mars

Dinsdag 20 februari 2018

Studiedag

Alle leerlingen vrij

Za 24 feb t/m 04 mrt 2018

Voorjaarsvakantie

Alle groepen

Donderdag 08 maart 2018

Dansvoorstelling Hip Hop Hoera

Alle groepen

Maandag 19 maart 2018

Themabijeenkomst ouders

Ouders

Vrijdag 30 maart t/m maandag 02
april 2018

Goede vrijdag en Pasen

Alle leerlingen zijn vrij

Dinsdag 03 april 2018
Studiedag
Bekijk de volledige en actuele jaarkalender op www.sbodedriesprong.nl

Alle leerlingen zijn vrij

Naschoolse activiteiten
We zijn weer gestart met een aantal naschoolse activiteiten. U heeft zich kunnen inschrijven voor
diverse (sport) activiteiten zowel op school als op locaties in de buurt. Na de voorjaarsvakantie zullen
we starten met Beeldende vorming. Vanaf 15 maart beginnen de lessen. Elke donderdag, gedurende
7 weken, van 14:15 – 15:15 kunnen leerlingen hun creativiteit verder ontwikkelen door middel van
een creatieve workshop. Aanmelden kan door het inleveren van onderstaand strookje of door een
email te sturen naar info@sbo-driesprong.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelding naschoolse workshop creativiteit
Naam leerling: ………………………

Groep:……………………………….

□ Mijn kind mag alleen naar huis

□ Mijn kind wordt opgehaald

