Nieuwsbrief SBO De Driesprong
Nieuwsbrief november
Beste ouder(s) en / of verzorger(s),
Interactief theater
Zoals wij u eerder hebben laten weten, zal er op dinsdag 31 oktober vanaf 08:45 uur een interactief
theater georganiseerd worden op school. Een gezonde leefstijl is hierbij het thema. We beginnen de
ochtend met een ontbijt. Aansluitend zal het interactieve theaterstuk opgevoerd worden.
We hopen dat u er bij bent! Vandaag krijgt uw kind een brief met strookje mee. Aanmelden kan ook
door een mail te sturen naar info@sbo-driesprong.nl. Vermeld u dat de naam van uw kind en het
aantal personen.

Nieuw adres Kolom
Stichting Kolom heeft per 01 oktober 2017 een nieuw adres:

Stichting Kolom Centraal Buro
Jan Tooropstraat 136
1061 AD Amsterdam

Identiteitskaart (kopie)
Voor de juiste bekostiging, hebben wij een kopie nodig van de identiteitsbewijzen van de ouders van
onze leerlingen. Deze hebben we in veel gevallen nog niet. Wij zouden u willen verzoeken om een
kopie van uw identiteitsbewijs in te leveren op de administratie. Uiteraard is het mogelijk op school
een kopie te maken. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Naschoolse activiteiten
Na de herfstvakantie starten we weer met enkele naschoolse activiteiten. Het betreft in eerste
instantie sportactiviteiten. Indien uw kind in aanmerking komt voor deze activiteiten, zult u hier
persoonlijk bericht over krijgen.

Schoolfruit
Onze school is ingeloot om mee te doen aan de actie van EU-Schoolfruit. Zij ondersteunen scholen
om leerlingen een gezonde boost te geven. De school krijgt gratis fruit en groente: 3 stuks per
leerling per week, 20 weken lang. Tijdens de 20 weken schoolfruit geeft de school EUSchoolfruitlessen, digibordlessen en Smaaklessen. Wilt u meer weten over dit project, kijkt u dan op
hun website: http://www.euschoolfruit.nl/
Voor u betekent dit dat vanaf 20 november de leerlingen een extra stuk fruit eten op maandag,
woensdag en vrijdag. Uiteraard blijft u gewoon uw stuk fruit meegeven. Hebben de leerlingen nog
een lekker stuk fruit voor bij de lunch.
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Project levensbeschouwing
20 november starten we met het project ‘Samen leven’. Tot aan de kerstvakantie leren we de
leerlingen over kennis en vaardigheden die nodig zijn om samen te kunnen leven. In de maatschappij
maar ook natuurlijk op het schoolplein. Iedereen is anders, denkt of gelooft anders, maar toch
moeten we het samen doen. Hoe hebben mensen dat vroeger gedaan. En wat is er nu voor nodig?
Tijdens deze weken besteden we extra aandacht aan het Christendom.

Op zoek naar de leukste juffen en meesters van Amsterdam!
Bij Tuincentrum Osdorp vinden ze het belangrijk dat er in klaslokalen
planten staan. Planten zorgen voor meer zuurstof in een ruimte en dat
heeft vele voordelen! Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat één
kamerplant per leerling klachten als droge ogen, hoofdpijn, last van de
luchtwegen, duizeligheid en concentratieproblemen kan voorkomen
of verhelpen. En daarom gingen ze bij het tuincentrum op zoek naar
de leukste leerkrachten. En die vonden ze natuurlijk op de Driesprong!
Wat een verrassing was het voor juf Nadia, één van de
leerkrachten van groep Komeet, toen ze vandaag een
prachtige grote plant ontving voor in het lokaal van Komeet.
De kinderen uit Komeet hadden hun juffen genomineerd.
Dank jullie wel alle kinderen uit Komeet!! En natuurlijk
bedankt tuincentrum Osdorp. Wij gaan genieten van de
plant, de extra zuurstof en superconcentratie bij alle
kinderen.

Belangrijke data in november
Datum
31 oktober ’17
09 november ’17
13 november ’17
16 november ’17
Omstreeks 17 november ’17
20 november ’17
27 november ’17

Activiteit

voor wie:

Interactief theater
Artis
Schoolfruit
Studiedag (VRIJ)
Adviesgesprekken
Start project
levensbeschouwing
Koffieochtend
13:15 – 14:15 uur

Ouders
Groep STER
Alle leerlingen
Alle leerlingen vrij
Schoolverlaters
Alle leerlingen
Ouders

