
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bericht van Annemarie 

 

In deze nieuwsbrief een terugblik op dit schooljaar en ook alvast wat vooruit kijken. 
Verlof voor vakantie 
Het is nu zomervakantie en dat betekent dat er afgelopen tijd weer regelmatig verlofaanvragen binnen 
kwamen voor extra vakantiedagen. Ook al hebben wij begrip voor deze verlofaanvragen, in de meeste 
gevallen kunnen en zullen wij deze niet goedkeuren. Wij hanteren hiervoor duidelijke richtlijnen en vragen 
indien nodig ook naar de nodige bewijsstukken. 
Eerder kunnen vertrekken om de drukte voor te zijn, goedkoper kunnen reizen, wat langer vakantie hebben 
met het hele gezin, tickets al gekocht of verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn, 
zijn in dat geval geen geldige reden. 
De richtlijnen zijn terug te vinden op de site van de Driestam. Hier staan ook de richtlijnen wat betreft verlof 
bij bruiloft, verhuizing en dergelijke. Bij twijfel overleggen we met de leerplicht ambtenaar. Fijn als u deze 
richtlijnen goed doorneemt voor u een verlofaanvraag doet! 
Wij hopen dat het iedereen lukt om een of meerdere vakanties te plannen tijdens een van de ruim 13 
weken(!) die de kinderen elk jaar vakantie hebben! Bovendien is iedereen op de laatste schooldag ’s 
middags vrij waardoor op tijd naar het vakantieadres vertrekken voor iedereen mogelijk is. 
Vervanging bij ziekte 
Het afgelopen schooljaar hebben wij allemaal kunnen ervaren dat er ook in het onderwijs een groot tekort is 
aan personeel. Dat heeft tot gevolg dat wij bij ziekte of andere afwezigheid niet altijd vervanging kunnen 
regelen. Gelukkig is er op de Driestam een flinke groep part timers die vaak bereid is om extra te werken. 
Toch is niet altijd alles in te vullen. Dat betekent dat er soms aan ouders gevraagd wordt de kinderen thuis te 
houden. Wij doen dat met pijn in ons hart want wij willen het liefst dat alle kinderen altijd naar school 
komen. Ook komend schooljaar vragen wij u om begrip voor deze situatie. 
Traktaties 
Zoals bekend trakteren wij op school niet bij verjaardagen. Wij vieren die wel uitgebreid maar zonder het 
uitdelen van iets lekkers. Om verwarring te voorkomen wanneer er nou wel en niet getrakteerd wordt 
hebben wij afgesproken dat wij met ingang van het nieuwe schooljaar ook niet trakteren als kinderen 
afscheid nemen en als kinderen een broertje of een zusje krijgen. 
Natuurlijk worden deze momenten gevierd, staan we uitgebreid bij stil maar dan ook weer zonder het 
uitdeelmoment. 
Als kinderen die afscheid nemen toch iets willen geven dan adviseren wij om dit te doen in de vorm van een 
klein cadeau voor de hele groep in bijvoorbeeld de vorm van een spel. 
Vanaf komend schooljaar krijgen alle kinderen van de groepen 5-6 een pen/fijnschrijver met grip om goed te 
leren schrijven. Hun naam komt erop en wij verwachten dat de kinderen zorgvuldig omgaan met de pen. 
Mocht het toch gebeuren dat de pen kapot gaat of kwijt raakt, dan kunnen de kinderen een nieuwe kopen 
bij de conciërge. Het zelfde systeem gaan we toepassen met de koptelefoons die de kinderen in de groepen 

 

 

 

 
Nieuwsbrief zomer 2022 
                              

Agenda  september 2022 

5 sept: start van het schooljaar 

5 sept: middag vrijdag 

19 t/m 21 sept: kamp Marc/Mijntje 

21 t/m 23 sept: kamp Nicole/Marjan 

21 t/m 23 sept: kamp Joy 

26 t/m28 sept: kamp Eric 

26 t/m 28 sept: kamp Laura/Merel 

28 t/m 30 sept: kamp Renske/Anja 

28 t/m 30 sept: kamp Eline 

 

 



3-4 krijgen. Als het voorkomt dat uw kind een nieuwe pen of koptelefoon nodig heeft dan brengt de 
stamgroepleider u hiervan op de hoogte. 
Te laat komen 
Een ander goed voornemen voor het nieuwe schooljaar is het op tijd op school komen. 
Dat gunnen wij alle kinderen! 
Er zijn steeds meer kinderen die ondanks eerdere berichten in de nieuwsbrief te laat komen.  
Zij missen dan de belangrijke start van de dag en beginnen de dag met stress. 
Wij vragen u om uw kind te helpen de dag fijn te beginnen en om 8.30 uur op school te zijn zodat ook de 
inlooptijd benut kan worden. 
Mooie zomer gewenst! 
Via deze weg wens ik namens het team alle ouders en kinderen een heerlijke zomer. Lekker uitrusten, tijd 
voor elkaar. Dan zien wij elkaar weer op 5 september! 
 

 
 
 
 

 
Festival Weet ik veel 

 

Heeee, pssst.. wat doe jij de laatste week van de zomervakantie?? WEET IK VEEL!  
  
Ontdek van alles op het gebied van techniek, design, cultuur, media en bewegen op verschillende toffe 
plekken op Strijp-S. Bijvoorbeeld experimenteren met chemische proefjes, robots leren programmeren, op 
stadssafari, BMX’en, radio maken, constructies bouwen, ontdekken hoe kettingreacties werken of samen 
jammen!  
  
Info en tickets? weetikveelfestival.nl  
Wie? Kinderen van 7 tot en met 12 jaar  
Waar? Op Strijp-S in Eindhoven  
Kosten? € 29,50 per dag (incl. lunch)  
Waarom? Gezellig, leerzaam, creatief en uitdagend!  
  
Aanmelden kan voor de hele week of voor een losse dag. Check snel het 
programma: https://www.weetikveelfestival.nl/programma2022.html  
  
Voor gezinnen met een kleine beurs maakt Stichting Leergeld Eindhoven het mogelijk om toch aan het 
festival deel te nemen. Ga naar weetikveelfestival.nl/stichtingleergeld voor meer informatie. 
 
   
 

 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fweetikveelfestival.nl%2F&data=05|01|annemarie.vanzoest%40salto-eindhoven.nl|a6da6726915646ac5f3b08da5f5e2eb3|7e212d0b42a1409a9b1e55878ce03698|1|0|637927155375637876|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=G4t0xF1J1G4frfPfcaYRbvjMytfYghmi4YEqNPkJai0%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.weetikveelfestival.nl%2Fprogramma2022.html&data=05|01|annemarie.vanzoest%40salto-eindhoven.nl|a6da6726915646ac5f3b08da5f5e2eb3|7e212d0b42a1409a9b1e55878ce03698|1|0|637927155375637876|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=M22cdOcvn474icqX3Ym4bLJm8dNso%2BSf0D1iioTCudk%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fweetikveelfestival.nl%2Fstichtingleergeld&data=05|01|annemarie.vanzoest%40salto-eindhoven.nl|a6da6726915646ac5f3b08da5f5e2eb3|7e212d0b42a1409a9b1e55878ce03698|1|0|637927155375637876|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=GmBoZgHF4L5%2FGcppTOXEP5oyIgkcJbbXkA8GbfhsAEc%3D&reserved=0


 

Nieuws van de MR 

 

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

 

• We hebben op de Driestam 2 vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders, het betreft 
Eric  (groep 5/6 in cluster blauw) en Fleur (groep 3/4 in cluster groen).  

• We hebben 2 nieuwe MR leden, namelijk Jan Hopstaken en Juliëtte Verberk.  

• We hebben van het werkdrukgeld Malon voor 1 dag aangesteld als muziekdocent.  
  
 

 

 
 
 
Groepsbezetting schoojaar 22-23 
 
In onderstaand overzicht is te zien welke stamgroepleiders welke groepen gaan leiden komend schooljaar. 
Hiernaast hebben wij voor ieder cluster extra ondersteuning in de vorm van een onderwijsassistent en 
daarnaast een leerkracht zonder groep voor 2 dagen die de groep kan overnemen als de stamgroepleider 
aan de slag wil met kleine groepjes kinderen of een individueel kind. 
 
 

Groepsbezetting 2022-2023 

  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  

ma  Marion  Sietske  Loes Pietje  Dian  

di  Marion  Sietske  Loes Marloes  Fleur  

wo  Marion  Sietske  Edith/Loes Marloes/Dorien Dian  

do  Marion  Sietske/Jessica  Edith  Pietje  Dian  

vr  Marion/Luc Jessica  Edith  Pietje  Dian  

            

  3/4  3/4  3/4  3/4    

ma  Kim  Hanny  Niels  Ans    

di  Kim  Hanny  Niels  Ans    

wo Kim  Hanny/Loes Niels  Ans    

do  Dorien  Hanny  Niels  Fleur    

vr  Dorien  Loes Niels  Fleur    

            

  5/6  5/6  5/6      

ma  Nicole  Renske  Eric      

di  Nicole  Renske  Eric      

wo  Marjan  Renske  Eric      

do  Marjan  Renske  Eric      

vr  Marjan  Anja  Eric      

            

  7/8  7/8  7/8  7/8    

ma  Mijntje  Joy  Eline  Laura    



di  Mijntje  Joy  Eline  Laura    

wo  Mijntje  Joy/Dorien  Eline  Laura   

do  Marc  Joy  Eline  Merel    

vr  Marc  Joy  Eline  Merel    

 

 
Vakanties en vrije dagen 22-23 
 

vrije middag  5 september en 9 september 2022  
  

herfstvakantie  24 t/m 28 oktober 2022  

Lesvrije dag  15 november  

Lesvrije middag  23 december  

kerstvakantie  26 december t/m 6 januari  

Lesvrije dag  1 februari  

Lesvrije middag  17 februari  

Carnavalsvakantie  20 februari t/m 24 februari  

2e paasdag  10 april  

meivakantie   24 april  t/m 5 mei 2023  

Hemelvaart en les vrije dag  18 en 19 mei 2023  

2e pinksterdag   29 mei 2023  

Lesvrije week  12 t/m 16 juni 2023  

Vrije middag  14 juli 2023  

zomervakantie   17juli t/m 25 augustus 2023  

    

    

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
De Driestam op Facebook en Instagram 
 
Volg ons ook op Social Media voor leuke nieuwtjes en berichten! 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

            

 

  

  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 (jongste kind min. 8  
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  
 


