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Vele handen maken licht werk 

   



Beste ouders en verzorgers, 
 
Een school kan niet zonder kinderen, maar ook niet zonder ouders! Help jij ook mee? 
  
Elk schooljaar organiseert de school samen met ouders diverse activiteiten, zoals de Sinterklaas‐ 
en Kerstviering, de Driestammiddagen, de sportdag en uitstapjes. Deze activiteiten kunnen we 
organiseren dankzij de hulp van ouders. Het zijn vaak deze extraatjes waar onze kinderen veel 
plezier aan beleven en die belangrijk zijn voor de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom roepen wij 
elke ouder, verzorger, opa of oma op om af en toe (óf vaker) op school te komen helpen! 
 
In dit boekje vind je een overzicht van activiteiten waar je een bijdrage aan kunt leveren, ook als 
je maar over heel weinig tijd beschikt! Je kunt bijvoorbeeld helpen bij het organiseren van een 
feest of enkele uurtjes helpen bij het versieren van de school in kerstsfeer. Lees het boekje eens 
op je gemak door en je zult dan merken dat er ook iets voor jou bij is. Via de mail ontvang je de 
link voor de website.  Hier kan je aangeven bij welke activiteit(en) je wilt helpen. 
 
Jullie hulp  is onmisbaar!  Je doet de kinderen een groot plezier en….. vele handen maken  licht 
werk. Mede namens het team van Spilcentrum Driestam én uiteraard ook namens de kinderen 
alvast heel hartelijk bedankt voor jullie inzet! 
 
Je kan via de volgende website je beschikbaarheid opgeven:  
https://forms.gle/WSYRRGbBcgdcVBbR8 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team van de Driestam en de activiteitencommissie. 
 
Annemarie van Zoest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Vanaf  dit  jaar  gebruiken  we  het  woord 
stamgroepleider in plaats van leerkracht.  
 
Hulp het hele jaar door 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
In  een  medezeggenschapsraad 
vertegenwoordigen  enkele  ouders  en 
stamgroepleiders  de  belangen  van  de  hele 
groep.  Daarnaast  adviseren  ze  het 
managementteam  van  school  over  zaken 
aangaande de  leerlingen, ouders, de school 
en andere onderwijszaken. Op de Driestam 
hebben  we  een  MR  met  5  ouders  en  5 
stamgroepleiders.  
De opdracht van de MR is het auditeren van 
het schoolbestuur, kritische vragen te stellen 
en  de  belangen  van  stamgroepleiders  en 
ouders te behartigen. Een positie in de MR is 
dus erg belangrijk voor de ontwikkeling van 
de school. 
Tijdsinvestering: De MR komt maandelijks op 
dinsdagavond  bij  elkaar.  Naast  deze 
bijeenkomsten  kan  het  nodig  zijn 
voorbereidingstijd te investeren.  
Momenteel  is  de  delegatie  voor  de  MR 
compleet.  Als  er  een  plaats  vrijkomt wordt 
dit in de nieuwsbrief van de school kenbaar 
gemaakt. 
 
Regiegroep ouderbetrokkenheid 
Ouderbetrokkenheid 3.0 is ontstaan in 2017 
en sindsdien actief in het verbeteren van de 
samenwerking tussen ouders, school en het 
kind. De regiegroep bestaat uit ouders en 
stamgroepleiders en is opgedeeld in diverse 
werkgroepen. Deze werkgroepen werken 
aan afwisselend een van de 10 criteria, die 
middels een schoolbrede enquête 
(afgenomen in 2017 onder ouders en 
leraren) naar voren zijn gekomen. 
Deze werkgroepen hebben o.a. gerealiseerd 
dat we het schooljaar voortaan beginnen 
met 

startgesprekken en een nieuwschooljaar‐
receptie. Ook zijn de meeloop momenten in 
de klas hieruit ontstaan en is er een 
videoscherm in de hal gekomen.  
De regiegroep werkt continu aan 
ontwikkelingen binnen school en zijn 
hierdoor op zoek naar ouders die deze 
werkgroepen willen komen versterken.  
Tijdsinvestering 
Elke 8 weken is er een regiegroep‐
bijeenkomst en elke maand een werkgroep 
bijeenkomst. Daarnaast kan het nodig zijn 
om voor te bereiden op bijeenkomsten of 
actiepunten uit te voeren. 
Mocht je meer informatie willen over de 
regiegroep dan kun je bij Annemarie van 
Zoest, Laura Poelman of Marc van de Laar 
verdere informatie opvragen. 
 
Activiteitencommissie (AC) 
De  activiteitencommissie  wordt  gevormd 
door  ouders  en  stamgroepleiders.  De  AC 
organiseert  bijzondere  activiteiten  zoals  de 
Sinterklaasviering,  carnaval,  het  lentefeest 
en de sportdag. Zij stellen ook de begroting 
op  voor  de  ouderbijdrage.  De 
activiteitencommissie  is  altijd  op  zoek  naar 
enthousiaste  mensen.  Alle  ouders  zijn 
welkom om mee te helpen en suggesties te 
geven. De AC komt ongeveer 8 avonden per 
schooljaar  bij  elkaar  om  te  overleggen. 
Daarnaast  is  de  activiteiten  commissie 
betrokken  bij  alle  overige  activiteiten  die 
georganiseerd worden.  
Tijdsinvestering: 8 bijeenkomsten per jaar en 
actieve  deelname  aan  extra  curriculaire 
activiteiten. 
Als je de AC zou willen ondersteunen kun je 
dat aangeven bij Joy van der Beek of Sietske 
Tuip 
   



Stamgroep‐ouder 
De  stamgroep‐ouders  assisteren  de 
stamgroepleiders gedurende het schooljaar. 
Als  stamgroep‐ouder  ben  je  regelmatig  op 
school, ken je de kinderen en weet je andere 
ouders te vinden als er hulp nodig is in de klas. 
De  stamgroep‐ouder  ondersteunt  in 
praktische  zaken  die  niet  direct  over  de 
inhoud  van  het  onderwijs  gaan.  Denk 
bijvoorbeeld  aan  hulp  bij  vieringen  zoals 
Sinterklaas,  de  verjaardag  van  de 
stamgroepleider,  het  organiseren  van 
ouderhulp voor kamp en uitstapjes of andere 
onderwijsondersteunende karweitjes. 
De  stamgroep‐ouder  werkt  verbindend 
tussen  kind,  stamgroepleider  en  ouders  en 
stimuleert  andere  ouders  tot  meer 
betrokkenheid bij de school. Het kan zijn dat 
een stamgroep ervoor kiest om de taken ook 
te  verdelen  onder  de  kinderen.  Dit  komt 
vooral voor in de bovenbouwgroepen. 
Tijdsinvestering:  Dit  wisselt  per  klas  en  is 
afhankelijk van de plannen en behoeftes van 
de stamgroepleider.  
Geef even aan bij de eigen stamgroepleider 
als je stamgroep‐ouder zou willen zijn. 
 
Taalcoach  
Dit is een ouder die het leuk vindt om andere 
ouders  te  helpen  die  de  Nederlandse  taal 
niet beheersen. De contactgegevens van de 
taalcoach  zijn  bij  de  andere  ouders  van  de 
groep bekend. Ouders die hulp nodig hebben 
bij  het  begrijpen  van  de  Nederlandse 
informatie  kunnen  zelf  contact  opnemen 
met de taalcoach van de stamgroep. 
Tijdsinvestering: Wisselend 
Als je taalcoach zou willen worden dan mag 
je dit aangeven bij de stamgroepleider van 
jouw kind. 
 
Koffieochtend 

Acht  keer  per  jaar  wordt  er  een 
koffieochtend,  georganiseerd  door  ouders, 
voor ouders. Dit is altijd een woensdag. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee 
kun je informeel kletsen met andere ouders. 
Hierbij  is  ook  altijd  iemand  aanwezig  van 
WijEindhoven met expertise op het vlak van 
opvoeding  en  sociaal/emotionele 
ontwikkeling 
De ouders die  dit  organiseren,  zorgen  voor 
de  koffie  en  thee  en  eventueel  voor 
gespreksstof. Hiermee proberen ze ouders te 
stimuleren om kennis te maken met elkaar. 
Tijdsinvestering:  8  keer  per  jaar  voor 
ongeveer 1,5 uur.  Je kunt ook aangeven op 
welke  data  je  zou  kunnen  helpen  met 
klaarzetten en opruimen. 
Data:  Woensdag  28  augustus,  woensdag  9 
oktober, woensdag 27 november, woensdag 
15 januari, woensdag 19 februari, woensdag 
1 april, woensdag 13 mei 
Voor vragen kun je terecht bij Sietske Tuip 
of Joy van der Beek. 
 
Taaltheecafé 
Het Taaltheecafé is een ontmoetingsplek 
voor ouders van het Spilcentrum ‘De 
Driestam’ die de Nederlandse taal nog niet 
zo goed spreken. In het taaltheecafé kunnen 
anderstaligen in een ongedwongen en 
gezellige sfeer oefenen met het spreken van 
en luisteren naar de Nederlandse taal. Ze 
gaan samen met een ouder of vrijwilliger in 
gesprek over allerlei onderwerpen, bekijken 
foto’s en doen diverse taalspelletjes met 
elkaar.  Dit alles gebeurt op een gezellige 
plek zonder de druk van een lesprogramma.  
Ouders  en  vrijwilligers  krijgen  een  korte 
training  of  een  inwerkgesprek  voordat  ze 
starten.  Ook  krijgen  ze  een  praktische  en 
inhoudelijke  handleiding  en  is  het mogelijk 
om een keer mee  te kijken bij het Taalcafé 
van de bibliotheek Eindhoven. 



Wat vragen we van ouders die helpen bij het 
taaltheecafé  

 duidelijke  uitspraak  van  de 
Nederlandse  taal  en  affiniteit  met 
taal 

 de vaardigheid om goed een gesprek 
te kunnen leiden 

 een  respectvolle  houding  naar 
andere culturen 

 bereidheid om bijscholing te volgen 
Tijdsinvestering: Het taaltheecafé is eens per 
maand op dinsdagochtend en de organisatie 
en uitvoering kost ongeveer 3 uur. Deze tijd 
kan  verdeeld  worden  onder  meerdere 
vrijwilligers. 
Voor vragen kun  je altijd  terecht bij Pietje 
van den Heuvel. 
 
Werkgroep verkeer 
De werkgroep verkeer bestaat uit ouders en 
stamgroepleiders  die  zich  buigen  over  de 
verkeerssituaties  rondom  de  school  en  het 
aanbod van verkeerslessen in de school. De 
werkgroep  coördineert  en  overlegt met  de 
wijkagent en de gemeente. De werkgroep zet 
bijvoorbeeld verkeerscoaches in op de haal‐ 
en brengmomenten  voor en na schooltijd.  
Tijdsinvestering:  De  werkgroep  komt  vijf 
keer per jaar bijeen, voor 1 tot 1,5 uur. 
Voor vragen kan je altijd terecht bij Mijntje 
Houët. 
 
Verkeerscoach 
Bij  het  in‐  en  uitgaan  van  de  school  is  het 
rondom  het  gebouw  een  bruisende  bende 
van kinderen die zich onverstoord bewegen 
tussen de wandelwagens, fietsen en auto’s. 
Samen met ouders en verzorgers willen we 
dat dit zo veilig en soepel mogelijk verloopt. 
Daarom  zijn  we  op  zoek  naar 
verkeerscoaches. 
Wie wil enkele keren per jaar, met een hesje 
van  school  aan,  meewerken  aan  de 

(verkeers)veiligheid  tijdens  haal‐  en 
brengmomenten?  
Een verkeerscoach:  

 geeft tips over fijne parkeerplaatsen  

 wijst  de  weg  naar  goede 
oversteekplaatsen  

 merkt onveilige situaties op  

 observeert en meldt verbeterpunten  
Wij zorgen voor:  

 cursus  verkeersbrigadier  van  de 
politie (wijkagent) 

 samenwerking met school, wijkagent 
en andere  verkeerscoaches  (je  staat 
nooit alleen buiten)  

 heel veel waardering!  
Tijdsinvestering:  De  week  na  alle 
schoolvakanties  zullen  de  verkeerscoaches 
actief  zijn.  Dat  is  zes  keer  per  jaar,  30 
minuten  voor  aanvang  van  school  en  30 
minuten na schooltijd. 
Voor vragen kan je altijd terecht bij Mijntje  
 
Bibliotheek 
Wij  zijn  trots op dat wij  in ons  Spilcentrum 
een eigen bibliotheek hebben. De kinderen 
maken hier graag gebruik van en krijgen zo 
meer  plezier  in  lezen.  Onze 
schoolbibliotheek is dagelijks geopend op de 
volgende tijden: 
Maandag:       8:45 – 10:15 uur 
Dinsdag:          14:45 – 15:15 uur 
Woensdag:      8:45 – 10:15 en 12:20 – 12:45 
uur 
Donderdag:     13:45 – 14:45 uur 
Vrijdag:           8:45 – 10:15 uur  
Elke  groep  heeft  een  vaste  dag  en  tijd 
waarop ze kunnen gaan lenen.  
De taak van de vrijwilliger is het begeleiden 
van  kinderen  bij  het  zoeken  (leesboeken, 
informatieboeken,  boeken  voor 
spreekbeurten, e.d.) en zorg dragen voor het 
uitlenen en inleveren. Ook zorgen zij dat de 
‘inleverbus’  wordt  geleegd  en  de  boeken 
weer op de juiste plek worden opgeruimd.  



Wanneer  er  meerdere  vrijwilligers  zijn 
kunnen we ook kijken of we activiteiten in de 
bibliotheek  kunnen  organiseren  waar 
groepjes kinderen onder begeleiding van de 
vrijwilliger  aan  deel  kunnen  nemen. 
Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om één 
keer per twee weken te helpen of alleen als 
invaller.  Hoe meer  vrijwilligers  we  hebben, 
hoe  meer  mogelijkheden  en  hoe  meer 
kinderen we kunnen helpen bij het vergroten 
van hun leesplezier. 
We willen graag een aantal vrijwilligers extra 
zodat  we  elkaar  kunnen  afwisselen  en/of 
invallen bij ziekte of afwezigheid.  
Zijn  er  vrijwilligers  die  de  bibliotheek  na 
school  even  zouden  willen  openen?  Van 
15:45‐15:00. 
Tijdsinvestering:  De  bibliotheek  is  dagelijks 
geopend. Als vrijwilliger moet je ten minste 
eens  in  de  twee  weken  beschikbaar  zijn, 
maar je kunt je ook opgeven als invaller.  
Voor vragen kun je altijd terecht bij Marion 
van Gennip of Joy van der Beek. 
 
Leesouders 
Als kinderen net leren lezen is het goed om 
veel te oefenen. Om dit te waarborgen wordt 
in  groep  3,  4  en    gebruik  gemaakt  van 
leesouders.  Na  instructie  van  de 
stamgroepleider  gaan  de  kinderen  onder 
begeleiding van een ouder in groepjes lezen. 
Leesouders  kunnen  zich  opgeven  bij  de 
stamgroepleider van de betreffende groepen. 
Tijdsinvestering: Elke dag wordt er gelezen in 
de groepen 3, 4 en 5.Hierbij assisteren kost 
je  ongeveer  een  uur  per  keer.  Je moet  ten 
minste eens  in de  twee weken beschikbaar 
zijn.  
Als je leesouder zou willen zijn geef dat dan 
even aan bij de stamgroepleider van je kind. 
 
Luizenpluizer 
Meerdere  malen  per  jaar  (vóór  en  na  de 
vakanties)  worden  de  kinderen 

gecontroleerd op hoofdluis. Dit doen we om 
te voorkomen dat er een hoofdluis‐uitbraak 
ontstaat. Luizenpluizen gebeurt door ouders 
tijdens schooltijd en kost ongeveer een half 
uurtje per keer. 
Tijdsinvestering: Voor en na alle vakanties n 
duurt ongeveer 30 minuten. 
Als  je  luizenpluizer zou willen zijn geef dat 
dan even aan bij de stamgroepleider van je 
kind. 
 
Brainportschool  
De  Driestam  is  bezig  om  een  Aspirant 
Brainport te worden, net als in het Jenaplan 
onderwijs  is  een  pijler  van  Brainport,  het 
delen van kennis met elkaar. 
Heb  je  een  talent  wat  je  wil  inzetten  op 
school? Wij zijn altijd op zoek naar ouders die 
goed zijn met techniek of  ICT die op school 
willen  helpen  met  onderwijs  in 
programmeren, website bouwen, 3D printen 
en andere technieken.  
Heb  je  een  ander  talent?  Misschien 
timmeren,  ballroom  dansen,  breien, 
keramieken,  yoga,  scheikundige  proefjes  of 
wat dan ook? Wil je dit talent met ons delen? 
Laat  het  weten,  dan  kunnen we  in  overleg 
met  het  team  kijken  hoe  we  je  talent  in 
kunnen zetten.  
Werk  je  bij  een  bedrijf  wat  het  leuk  zou 
vinden kennis met ons te delen of zouden wij 
als  school  iets  voor  het  bedrijf  kunnen 
betekenen dan horen wij dat graag. 
Tijdsinvestering: in overleg 
Voor vragen kun je altijd bij Sietske Tuip.  
   



Incidentele activiteiten 
Geef  alstublieft  via  de  webform  aan 
wanneer u kan helpen. 
 
Sinterklaas 
Half  november  wordt  Sinterklaas  weer  in 
Nederland  verwacht.  Natuurlijk  bezoekt  hij 
ons  spilcentrum  ook!  Ieder  jaar  kunnen  de 
pieten  wel  extra  hulp  van  de  ouders 
gebruiken,  onder  andere  bij  het  versieren 
van de school, het inpakken van de cadeaus, 
het  verpakken  van  het  strooigoed  en  het 
ontdoen van de school van Sintversieringen, 
zodra de Sint en zijn pieten weer naar Spanje 
zijn  vertrokken.  Dit  alles  gebeurt  op 
verschillende  dagen.  Uw  hulp  bij  één  van 
deze activiteiten zou erg fijn zijn! 
Tijdsinvestering: Elke activiteit duurt 1 tot 3 
uur. Het is niet nodig om voor elke activiteit 
beschikbaar te zijn.  
Versieren van de school 18 november 08:40  
5  december  08:30  plein  versieren,  loper 
klaar leggen etc. 
Opruimen van de school 9 december 08:40 
 
Kerst 
Direct na het uitzwaaien van de Sint wordt de 
school  weer  omgetoverd  in  een  gezellige, 
winterse sfeer. Voor de voorbereiding en de 
uitvoering  van  het  kerstfeest  is  altijd  veel 
hulp  nodig.  Denk  aan  het  versieren  van  de 
school, hulp bij de kerstviering zelf en niet te 
vergeten  het  opruimen  van  de 
kerstversiering. Natuurlijk maken wij er ieder 
jaar  een onvergetelijke Kerst  van! Ook hier 
geldt dat wij veel hulp kunnen gebruiken 
Tijdsinvestering: Elke activiteit duurt 1 tot 3 
uur. Het is niet nodig om voor elke activiteit 
beschikbaar te zijn.  
Versieren van de school: 9 december 08:40  
Helpen  tijdens  kerstdiner  19  december  
17:30  
Opruimen  kerst  6  januari  aansluitend  aan 
de nieuwjaarsborrel. 

 
Nieuwjaarsborrel 
In de clusters proosten we met alle ouders en 
kinderen  op  het  nieuwe  jaar.  Alles  moet 
daarvoor in de clusters klaargezet worden en 
na afloop weer worden opgeruimd. 
Tijdsinvestering:  Helpen  hierbij  duurt 
ongeveer één uur.  
Maandag 6 januari 08:15  
 
Voorleesontbijt onderbouw 
Het voorleesontbijt  is een gezellig ontbijt  in 
pyjama  als  start  van  de  Nationale 
voorleesdagen.  We  hebben  hulp  nodig  bij 
het smeren en uitdelen van broodjes en bij 
het opruimen van het ontbijt.  
Tijdsinvestering: ongeveer 2 uur. 
22 januari vanaf 08:15  
 
Carnaval 
Voor de carnaval wordt de school versierd en 
naderhand  moet  dit  weer  worden 
opgeruimd.  Op  carnavalsvrijdag  lopen  we 
met de hele  school  in de carnavalsoptocht. 
Hiervoor  hebben  we  hulp  nodig  van 
creatieve (en minder creatieve) ouders.  
Tijdsinvestering:  Afhankelijk  van  je  taak  en 
beschikbaarheid duurt dit ongeveer 1  tot 5 
uur 
Versieren 12 februari 08:40 
Opruimen 2 maart  08:40  
Vrijdag  21  februari  helpen  tijdens  de 
optocht 10:00 verzamelen. 
 
Open dag  
Welke  ouders  vinden  het  leuk  om  op  18 
maart te helpen bij de open dag? 
Het  zal  gaan  om  het  ontvangen  van 
bezoekers en rondleiden. 
Tijdsinverstering: de hele ochtend. 
18 maart, 8:40 
  



Driestammiddag 
De Driestammiddag is een creatieve middag 
waar  kinderen  met  allerlei  vormen  van 
creativiteit  in  aanraking  kunnen komen. De 
invulling van de Driestammiddagen is altijd in 
ontwikkeling. Het idee is dat je als vrijwilliger 
gekoppeld wordt aan een stamgroepleider of 
onderwijsassistent  en  daarmee  samen 
verantwoordelijk  bent  voor  de  planning  en 
uitvoering  van  de  middag.  Er  zijn  al  een 
aantal activiteiten om uit te kiezen, maar er 
is ook ruimte voor eigen ideeën. Elk jaar zijn 
er vier Driestammiddagen die gekoppeld zijn 
in groepjes van twee. De eerste van de twee 
middagen  is  bedoeld  om  kennis  te  maken 
met  een  ambacht  en  ermee  te  oefenen en 
tijdens  de  tweede middag  is  er  ruimte  om 
creatief aan de slag te gaan met de geleerde 
ambacht.  
Tijdsinvestering:  De middagen zijn op vrijdag 
in januari en mei. Het kost je een middag met 
daarbij  eventueel  voorbereidingstijd.  Het 
heeft  de  voorkeur  dat  je  je  inschrijft  voor 
twee gekoppelde middagen, maar elke extra 
hulp is welkom.  
Vrijdag 17 januari  
Vrijdag 24 januari 
Vrijdag 3 april  
Vrijdag 10 april  
 
Koningsdag ontbijt en sport 
Koningsdag  vieren  we  met  een 
koningsdagontbijt  en  sport.  We  kunnen  je 
hulp gebruiken bij het smeren van broodjes, 
het  snijden  van  fruit  en  het  opruimen  als 
iedereen uitgegeten is.  
Ook zoeken wij ouders die gedurende de dag 
zouden willen begeleiden bij sport en spel. 
Tijdsinvestering: Tussen de 1 uur en een dag.  
Vrijdag 17 april  
Helpen bij het ontbijt duurt ongeveer 1 tot 
1,5 uur  08:30 
Helpen bij spelletjes in de onderbouw 9:30‐
12:30   

Helpen  in  midden  –en  bovenbouw 
gedurende een halve dag of een hele dag. 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt om alle  leerlingen 
op  de  foto  te  zetten.  Om  alles  zo  soepel 
mogelijk  te  laten  verlopen  op  deze  dag  is 
vragen wij om ouders die willen helpen om 
klassen te halen en lijsten te controleren.  
Broertjes  en  zusjes  foto’s  vinden  na  school 
plaats op inschrijving, ook als alle broers en 
zussen op de Driestam zitten.  
Tijdsinvestering:  Afhankelijk  van  je 
beschikbaarheid maar ten minste 2 uur 
Woensdag 22 en donderdag 23 april. 
 
Internationaal kinderfeest 
Wij  vieren  dit  jaar  voor  het  eerst  het 
Internationaal  kinderfeest.  Dit  vullen wij  in 
door op 19 juni een internationale viering te 
organiseren.  
Tijdsinvestering: Ongeveer een uur. 
19 juni, tijdens de viering. 
 
Driestamfeest 
Elk  jaar  is er een te gek Driestamfeest; een 
gezellige middag/avond voor en door ouders 
georganiseerd. Tijdens dit feest zijn er hapjes 
(gemaakt  door  ouders  en  kinderen)  en 
drankjes en wordt er gezorgd voor gezellige 
muziek en vermaak voor iedereen. Dit is ook 
een  moment  om  kennis  te  maken  met 
andere ouders en  stamgroepleiders die het 
leuk  vinden  zijn  natuurlijk  ook  van  harte 
welkom.  Heb  je  dus  zin  in  een  gezellige 
middag/avond  samen met  je  kind(eren)  op 
school  dan  zet  deze  datum  alvast  in  je 
agenda!  
Tijdsinvestering: één tot twee uur. 
Activiteiten  waarbij  je  kunt  helpen  zijn. 
Bardienst, opruimen, schminken etc. 
Vrijdag 19 juni van 15 tot 20 uur.  
 
 



Feestweek 
De Driestam sluit elk jaar spetterend af met 
een feestweek met daarin onder andere de 
sportdag, lerarenviering en het afscheid van 
groep 8. Ook eten ouders met de stamgroep 
als  de  stamgroepleiders  zich  voorbereiden 
op  de  stamgroepleidersviering.  Je  kunt  je 
voorstellen  dat  de  activiteitencommissie 
veel  hulp  kan  gebruiken  deze  week,  van 
sportworkshops  geven  tot  planningen 
maken  en  van  broodjes  smeren  voor  de 
lunch tot koffie schenken bij de musical.  
Tijdsinvestering:  Dit  is  afhankelijk  van  de 
activiteit  waar  je  bij  helpt  en  je 
beschikbaarheid.  Het  zal  allemaal 
plaatsvinden  in de  laatste  schoolweek  voor 
de zomervakantie. Alle hulp is welkom. 
Woensdag 8 juli. 
 
Sportdag 
De  sportdag  is  een  jaarlijkse  sportieve  dag 
tijdens  de  feestweek,  georganiseerd  voor 
alle  kinderen  van  de  Driestam.  Gedurende 
deze  dag  worden  er  voor  alle  kinderen 
sportclinics georganiseerd op maat. Deze dag 
kan  natuurlijk  niet  georganiseerd  worden 
zonder de hulp van veel ouders, grootouders 
en  andere  familieleden.  Zet  daarom  deze 
datum alvast in je agenda zodat we er ook dit 
jaar  weer  een  groot  succes  van  kunnen 
maken.  
Naast de hulp tijdens de sportdag zijn we op 
zoek  opzoek  naar  ouders  die  graag  een 
sportclinic  zouden  willen  geven.  Denk  aan 
voetbal,  trefbal,  basketbal  etc.  Contacteer 
dan Sietske Tuip of Joy van der Beek. 
Tijdsinvestering: Hele dag 
Dinsdag 7 juli. 
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