
Deze week was juffrouw Jacqueline 
voor het laatst werkzaam op onze 
school. Zij heeft een nieuwe baan 
gevonden op een andere 
basisschool. Wij bedanken juffrouw 
Jacqueline voor haar enorme inzet 
op De Drentse Hoek en wensen haar 
heel veel succes.   

 

 

 

We hebben een prachtige 
decembermaand op school achter de 
rug. Sinterklaas en zijn Pieten 
hebben ons een gezellige dag 
bezorgd. Daarna is de school door de 
Ouderraad in Kerstsfeer omgetoverd 
en de ouders hebben met heerlijke 
hapjes bijgedragen aan een bijzonder 
sfeervol Kerstdiner. Het Drentse 
Hoek kinderkoor zorgde, onder 
begeleiding van Patrick op keyboard, 
voor ontroering bij het publiek. Veel 
dank ook aan de leerkrachten die 
voor een mooie afsluiting van 2016 
hebben gezorgd. 

 

Na het succes van de eerste bijeen-
komst is er woensdagavond 18 januari 
2017 weer een masterclass over "het 
Brein" gegeven door Ria van Dinteren. 
Zij heeft zich gespecialiseerd in de rela-
tie tussen leren en de hersenen. Aan-
vang van de masterclass is 19.00 uur. U 
krijgt na de vakantie de gelegenheid 
zich middels een invulstrookje aan te 
melden.  

Dinsdag 10 januari is er een feestelijk 
begin van de dag. Onze nieuwe website 
wordt in de hal gepresenteerd en de 
kinderen krijgen in de ochtendpauze 
een traktatie omdat het schoolgebouw 
5 jaar bestaat. Hiermee bedanken wij 
de kinderen dat ze met elkaar het ge-
bouw zo netjes houden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wij willen u erop attent maken dat wij, 
na de vakantie, gaan werken met QR 
codes. Er zal verschillende informatie 
verspreid worden op deze manier , het 
is dus handig als u een QR code scan-
ner installeert op uw smartphone.    
 

Masterclass ‘Het Brein’ Datum:  
 23 december 2016 
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 Belangrijke data: 

 

 26 december t/m 6 janua-

ri: Kerstvakantie 

 9 januari: eerste school-

dag nieuwe jaar. 

 18 januari: Masterclass 2 

“Het Brein”. Van 19.00 u 

tot 21.00 u. 

 9 t/m 20 januari: verkeers-

weken. 
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Openbare basisschool ‘De Drentse Hoek’ 

QR code 

December 

Afscheid 

Website 
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Beste ouders, verzorgers van de Drentse Hoek, 

 

 

Kindercentrum Paddington en Pastuso vindt u aan de Norgstraat en is direct gelegen naast basisschool de 

‘Drentse Hoek’. Het gebouw heeft mooie lichte ruimtes en ook de buitenruimte biedt veel speelgelegenheid 

voor de kinderen. 

Paddington is een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar en Pastuso is een buitenschoolse opvang (BSO) 

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Bij Paddington werken wij met het VVE- programma Piramide. Daarbij wordt in een uitdagende speel-leer om-

geving gewerkt volgens vaststaande thema’s. Aan de hand van een duidelijk dagritme gaat uw kind zelf op 

ontdekkingstocht. Ook ouders hebben hierin een grote inbreng. 

Bij Pastuso ervaren kinderen  een huiselijke sfeer na school. Zij voelen zich snel veilig, vertrouwd en thuis. 

Ook organiseren wij extra activiteiten in de schoolvakanties. Het aanbod sluit nauw aan bij de aandachtsge-

bieden van onze Trioduspedagogiek.  

Bent u nieuwsgierig geworden en heeft u behoefte aan kinderopvang willen wij u graag de gelegenheid geven 

om een kijkje te komen nemen in ons kindercentrum.  

U kunt In school de flyers vinden van ons kindercentrum. 

Vanaf 16 t/m 27 januari 2017 kunt u bij ons binnenlopen als u uw kind(eren) naar school heeft gebracht.  

U krijgt dan een rondleiding van één van onze pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf. Mocht u 

een rondleiding op prijs stellen van een pedagogisch medewerker van de BSO dan kunt u na schooltijd langs-

komen. 

 

U kunt ook een persoonlijke afspraak maken.  

Wij kijken uit naar uw komst. 

Met vriendelijke groet, 

 

Aletta Dijkstra 

Senior Locatiemanager Paddington/ Pastuso 
T: 06 52 42 73 06 
M: tri.lm.04@triodus.nl 

 
 
Contactgegevens: 
Paddington: tel.nr.: 070-312 00 21 
Pastuso      : tel.nr.: 070- 312 00 22 

mailto:tri.lm.04@triodus.nl

