
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bericht van Annemarie 

Studiedag 

Afgelopen woensdag hadden de kinderen een vrije dag. Het team was wel op school voor een studiedag.  

Wat hebben wij gedaan?  

Als team zijn wij bezig met het traject “Vraag het de kinderen” Dit gaat over het leren van zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid en het leren plannen. Zaken die thuis ook van pas kunnen komen. Vraag uw kind maar 

eens naar het weekplan en de handige hand. Misschien kan hij/zij er al iets over vertellen en zitten er handige 

tips voor thuis bij! 

Open Dag 

Op 6 april heeft de Driestam Open Dag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Deze dag is bedoeld als kennismaking voor ouders met kinderen die nog niet zijn aangemeld op de Driestam. 

De gasten worden rondgeleid door bovenbouw kinderen, zij krijgen onder andere uitleg over hoe wij werken 

en kunnen een presentatie volgen in de vieringruimte. 

Aanmelden broertjes en zusjes 

Via deze weg doe ik een oproep aan ouders die behalve het kind of kinderen die al op de Driestam zitten ook 

nog jongere kinderen hebben die nog niet zijn aangemeld op school. 

Voor instroom tot het einde van 2022 zitten wij zo goed als vol en ook voor de 2e helft van het komende 

schooljaar zijn er al veel aanmeldingen. 

Wordt uw kind dit jaar 3 jaar? Vraag dan om een aanmeldformulier om zeker te zijn van een plekje. 

Nieuwe collega’s 

De laatste weken hebben wij weer een paar nieuwe collega’s mogen verwelkomen op de Driestam. 

Zenna Eekhof is nieuw werkzaam in het blauwe cluster voor de groepen van Eric, Eline en Merel/Laura. 

Stephanie van der Linden en Sylvia van de Wouw zijn ook beide onderwijsassistent en ingezet ter 

ondersteuning van Dian in de instroomgroep. 

Welkom op de Driestam dames! 

In de nieuwsbrief van mei zullen zij zichzelf met foto aan u voorstellen. 

 

Nieuws van de mediacoach 

In de bijlage van deze nieuwsbrief leest u ook nieuws van onze Media coach Janneke. 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuwsbrief april 
2022                                  

Agenda  april 2022 

1 april           start Ramadan 

6 april           Open Dag 

11 april         inloopochtend voor ouders 

17 april         eerste Paasdag 

18 april         tweede paasdag (vrije dag) 

19 april         MR vergadering 

22 april         Koningsspelen 

23 april-8 mei Meivakantie 

                         

 

 



 
 

 

 

 

 Executieve functies??? 

De inzet van spellen ter verbetering van de executieve functies.  
Waarom spellen inzetten?  
Spellen bieden cognitieve uitdaging en daarnaast is spellen spelen ook nog erg leuk. De meeste kinderen 
doen het graag en zijn zich niet bewust van het feit dat ze daadwerkelijk iets aan het leren zijn.  
Met het spelen van spellen kunnen kinderen leren omgaan met het maken van fouten. Ze leren flexibel te 
zijn (De tegenstander doorkruist mijn plan, dus moet ik het aanpassen). Ze moeten een plan bedenken en 
onthouden. (Heb je je aan je plan gehouden? Heb je bedacht waar je plan fout kon gaan? Moest je even een 
paar stappen terug doen? Wist je toen nog wat je plan was?) Ze moeten reflecteren op hun eigen handelen 
(Waar ging het verkeerd? Wat had ik anders kunnen doen?).  
Daarnaast worden de kinderen behoorlijk op de proef gesteld als het gaat om emotieregulatie en respons-
inhibitie (Kun je tegen je verlies? Wat deed je toen het niet lukte? Kun je op je beurt wachten? Kun je rustig 
overleggen? Heb je de spelregels eest gelezen? Hoe ga je om met teleurstellingen?) Al deze vaardigheden 
worden getraind als je spellen speelt.  
De spellen die hiervoor het meest geschikt zijn, zijn grofweg op te delen in vier categorieën:  

• denkspellen voor 1 speler (bijv. Rushhour, Katamino of IQlink)  
• strategische denkspellen (bijv. 4 op een rij, Carcassonne of de kolonisten van Catan)  
• coöperatieve spellen (bijv. Het Verboden eiland of de Legenden van Andor)  
• reactiespellen (bijv. Set!, Panic lab of Triovision)  

  
Laten we als voorbeeld het spel van 4 op een rij nemen. Een spel dat iedereen wel kent. Het begint al met 
het uitdenken van een plan (planning) en daarmee wordt ook meteen je werkgeheugen getraind, want dat 
plan moet je onthouden. Door doelgericht gedrag  hoop je je plan ten uitvoer te kunnen brengen, maar de 
kans is groot dat je flexibel moet zijn, omdat je tegenstander je zet dwarsboomt. Dan wordt de 
emotieregulatie op de proef gesteld. Kun je je beheersen of raak je geïrriteerd? Het wordt hier wel duidelijk 
dat je met het spelen van een spel een heleboel vaardigheden tegenkomt, die je in meer of mindere mate 
ontwikkeld hebt.  
Terugkoppeling naar het dagelijkse (school)werk  
Het is belangrijk om het werken met de spellen terug te koppelen naar het dagelijkse (school)werk. Als het 
kind in een moeilijke situatie terecht komt, kun je refereren naar het spelen met een spel.  
“Weet je nog toen je het spel speelde? Toen kon je wel doorzetten bij een moeilijk level.”  
En: “Weet je nog hoe het voelde toen je het moeilijke level gehaald had? Was het de moeite waard om door 
te zetten?”  
Of: “Wat deed je toen je bij het spel de kans niet kreeg om je zet te spelen? Kun je dat nu ook doen?”  
Of: “Weet je nog hoe je bij het spel alle stukken en kaartjes moest ordenen? Hoe kun je dat met je huiswerk 
ook doen?”  
Door het kind bewust te laten worden van zijn gedrag en vooral van de succeservaringen tijdens het spelen 
van de spellen, kun je hem makkelijker begeleiden in het dagelijkse leven met alle taakjes en (huis)werk.  
  



 

 

 

Bureau Jong – Helpt kinderen bij scheiding 

 
Een scheiding is voor de meeste ouders, maar zeker voor hun kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Ook na 
een aantal maanden of jaren heeft het vaak nog invloed op het dagelijks leven van zowel de ouders alsook 
de kinderen. 
 
Wij zijn Ans en Susanne van Bureau Jong. 
Bureau Jong gaat op basisschool De Driestam starten met groepsbegeleiding aan kinderen van gescheiden 
ouders. Alle kinderen vanaf 6 jaar (groep 3) waarvan de ouders gescheiden zijn, mogen hieraan deelnemen. 
Het maakt niet uit hoe lang de scheiding geleden is. 
Wij bieden een plek waar door middel van creatieve activiteiten het thema scheiding aan bod komt. Dit doen 
we door gebruik van theater, muziek, spellen, tekenen en schrijven. We komen 7 weken achter elkaar met 
een groepje van ongeveer 8 kinderen samen, elke week een uur. 
Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun emoties, gedachten en gevoelens te uiten rondom de 
meegemaakte scheiding en wat de impact is op hun dagelijks leven. We zullen met elkaar bekijken waar ze 
tegenaan lopen en hoe ze dit in hun thuissituatie bespreekbaar kunnen maken. 
Door het delen van hun situatie met lotgenootjes, zullen ze zich minder alleen voelen staan en merken dat 
het oplucht om over de scheiding te praten. Hierdoor komen ze beter in hun vel te zitten. Dat is positief voor 
het kind in de thuissituatie, maar ook op school. 
De groepsbijeenkomsten vinden tijdens schooltijd plaats, op school. 
We hebben van beide gezaghebbende ouders schriftelijk toestemming nodig om te kunnen starten. Dit kan 
geheel digitaal gedaan worden, via onze website. http://www.bureaujong.nl/#aanmelden 
Meld je kind(eren) aan voor dit kosteloos aanbod! 
 
 
 
https://www.bureaujong.nl/ 
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Open dag voor nieuwe ouders  
 

 
 
Op woensdag 6 april van 9.00 tot 12.00 uur is er open dag op De Driestam. 
Alle ouders van kinderen tussen de 2 en 4 jaar die op zoek zijn naar een fijne school met goed onderwijs voor 
hun kind zijn van harte welkom! 
 

 

 

 
 
Nieuws van de MR 
 
In de laatste MR vergadering zijn onder andere de volgende punten aan de orde gekomen: 
 

• Ouders weer de school in! Inloopochtend was een succes!  
• Vast agenda punt over corona is weer van de agenda af.  
• We zoeken nieuwe leden (ouders) voor in de MR.  

 

 
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DE GMR ZOEKT BETROKKEN EN ENTHOUSIASTE OUDERS!   
   

Wil jij ook meedenken en beslissen over zaken zoals de 
kwaliteit van onderwijs of hoe om te gaan met het thema internationalisering bij SALTO? Dan is de GMR een 
plek voor jou! De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SALTO bespreekt SALTO-brede 
onderwerpen en draagt zo bij aan (nog) beter basisonderwijs voor onze kinderen.   
  
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze oudergeleding.   
De GMR bestaat uit twaalf leden: dat zijn zes personeelsleden en zes ouders die alle scholen van SALTO 
vertegenwoordigen. Zit jouw kind op één van de SALTO-scholen? Dan ben je van harte welkom om lid te 
worden van de GMR.  
  
Agenda GMR  
Als GMR worden we in een vroeg stadium geïnformeerd over voorgenomen besluiten en overleggen we met 
het bestuur van SALTO over zaken die alle ouders, alle kinderen en alle personeelsleden aangaan. 
Bijvoorbeeld: hoe het geld verdeeld wordt over de verschillende scholen van SALTO, personeelsbeleid, de 
visie op leiderschap binnen SALTO, en beleidsvoornemens op onderwijskundig gebied. Belangrijke zaken die 
veel impact hebben op het onderwijs, zowel op de korte als de lange termijn.  
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op!  
We vertellen je graag meer over de GMR. Mail naar Rick van Luijt (voorzitter GMR & 
personeelslid) rick.vanluijt@salto-eindhoven.nl of Maartje Niezen (vicevoorzitter & ouderlid) 
(maartjeniezen@gmail.com) en wij nemen contact met je op.  
 

 
 S.S.K. zomerkampen 

 

      Beste kinderen en ouders/verzorgers, 

           S.S.K organiseert zomerkampen voor kinderen in de leeftijd 6-12 jaar  

(groep 3 – groep 8). Onze zomerkampen worden gehouden in de bossen van 

Valkenswaard waar een grote moderne blokhut en een 13 tal slaaptenten op ons 

wachten. Op kamp is de dag gevuld met heel veel buitenspelletjes, een thema, 

lekkere maaltijden van de koks, een dag zwemmen in een tropisch zwembad en 

op de laatste avond een kampvuur met bonte avond. Een echt buitenspeelkamp 

dus. 

Je kan je opgeven samen met vriendjes/familie/kennissen etc.                 Wil er 

niemand mee maar wil jij wel graag op kamp? Geen probleem, op SSK-kamp heb 

je zo nieuwe vrienden gemaakt.  

mailto:rick.vanluijt@salto-eindhoven.nl
mailto:maartjeniezen@gmail.com


De kosten bedragen € 105,- per kind. Nieuwsgierig geworden?  

Voor meer informatie over het zomerkamp en inschrijven kijk je op onze website: 

www.spelendkamperen.nl  

Kampweek 1: 24 juli - 30 juli 

Kampweek 2: 31 juli – 6 augustus  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 De Driestam op Facebook en Twitter 
Wist je dat de Driestam ook te volgen is op Facebook en Twitter? 

Nieuwtjes, foto’s, video’s en heel veel meer! 

 
  

           Volg ons op: SALTO Jenaplanschool de Driestam of #Driestam  
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