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Jaargang 19 nummer 4 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 31 mei 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 29 mei vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra.spaandonck@janligthart.nl 

Directienieuws 
19-04-2018 

Belangrijke data: 

24 april tot 4 mei 

vakantie! 

7 mei schoolfotograaf 

 

In dit nummer :  
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Beste ouder/verzorger, 
 

Morgen is het weer zover: Koningsspelen! 

De Koningsspelen zijn gekoppeld aan onze jaarlijkse sportdag. 
De werkgroep, bestaande uit ouders en leerkrachten, hebben weer ontzettend hun best  

gedaan om er een geweldige dag van te maken, waarvoor alvast onze hartelijke dank! 
Na afloop van de Koningsspelen luiden we de meivakantie in.  

Twee weken, met hopelijk lekker voorjaarsweer, genieten en nog even de accu opladen 
voor de laatste loodjes. Ik wens u alvast een hele fijne meivakantie toe! 
 

Personeel 
*Meneer Marten gaat Driecant verlaten, hij heeft een nieuwe baan gevonden. 

De ouders van de groep zijn middels een brief hiervan op de hoogte gesteld. 
We zullen Marten gaan missen maar wensen hem veel succes met zijn nieuwe baan! 

Inez Witlox zal hem gaan vervangen tot het einde van het schooljaar. 
We wensen Inez veel succes op Driecant. 

* Juf. Anita is weer helemaal hersteld en heeft met ingang van afgelopen maandag haar 
werkzaamheden weer hervat in de groepen 7 & 5.  

* Juf. Jolanda heeft tot einde van het schooljaar nodig om volledig te re-integreren. 
 We zullen er alles aan doen om de vervanging in de groep te continueren.  

We wensen Jolanda een goede voortzetting van haar herstel toe. 

*Ook het ziekteverlof van Margot zal worden voortgezet tot aan de zomervakantie. 

 Amy en Daniel zullen haar tot die tijd blijven vervangen. We wensen Margot wederom 
veel sterkte toe 

 

Cito Eindtoets 
Na vandaag zit de jaarlijkse eindcito toets er weer op voor groep 8. 

De leerlingen uit groep 8 kunnen ook gaan genieten van de vakantie om vervolgens op  
22 mei te vertrekken naar het schoolkamp. Wij wensen onze leerlingen veel plezier op 

het schoolkamp. 
 

Open Ochtend 

Donderdag 17 mei organiseren we weer een open ochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur.  

Ouders met kinderen onder de vier jaar kunnen op deze ochtend kennismaken met  
Driecant. Ook BSO de Grote Beemd doet deze ochtend met ons mee en zal in de  

rondleiding, die wordt verzorgd door leden van de kinderraad, worden opgenomen. 
Kent u nog gezinnen in uw omgeving waarvan de kinderen bijna naar school gaan, vragen 

wij u hen daarop te attenderen. 
 
 

Inschrijven broertjes en zusjes 
In de drukte wordt het nog wel eens vergeten daarom deze reminder; 

wilt u broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten tijdig 
vanaf 3 jaar aanmelden a.u.b?  

Bij voorbaat onze dank. 
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Nieuws over stichting Tess 

In januari hebben wij u gevraagd om kleding in te zamelen voor Stichting Tess. Noa, het zusje van Timo van Summeren 

heeft het syndroom van down en wilde graag therapie met dolfijnen gaan volgen. Stichting 

Tess helpt gezinnen om deze therapie te kunnen volgen.  

U heeft goed gedoneerd namelijk; 450 KG. Dit heeft een waarde van € 135,00 die stichting 

Tess weer kan inzetten voor deze speciale  therapie.  

 

We willen u allen nogmaals danken voor uw donaties. 

Mocht u meer willen lezen over stichting Tess, bezoekt u dan de website: 

www.stichtingtess.nl 

In februari hebben we de jaarlijkse ouder- en leerlingtevredenheidspeiling afgenomen.  De volledige uitslag van deze te-

vredenheidspeilingen is terug te vinden op de site van ‘Scholen op de kaart’. De ouders geven onze school gemiddeld een 
7,6 als rapportcijfer. Items die goed gewaardeerd worden, zijn dat kinderen met plezier naar school komen (8,3) en dat 

kinderen zich veilig voelen op school (8,1).Hier zijn we uiteraard erg trots op! We scoren wat lager op de informatie die 
u van ons krijgt over uw kind (6,7). Onder andere dit punt zullen we  

bespreekbaar maken in de MR. Heeft u input hiervoor, dan kunt u dit kenbaar maken bij een van de MR-leden.  

 

De leerlingen geven onze school een 8,2 als rapportcijfer. De kinderen zijn bijvoorbeeld erg tevreden over de uitleg die 
de leerkracht geeft (8,9) en hebben het erg naar hun zin in de huidige groep (8,7). Kinderen geven aan niet altijd tevreden 

te zijn over de manier waarop de leerkracht een ruzie oplost.  
Dit punt zal meegenomen worden naar de Kinderraad, waarin samen met de kinderen gezocht zal gaan worden naar 

ideeën hoe dit verbeterd kan worden.  

Jaarlijkse ouder- en leerlingtevredenheidspeiling  

Schoolfotograaf 

De schoolfoto’s worden dit jaar gemaakt op maandag 7 mei door Kiek Schoolfoto.  

U kunt met de code op de inlogkaart naar www.kiekschoolfoto.nl/shop gaan en hier foto’s, 

posters, canvassen, downloads en voordeelpakketten bestellen.  U ontvangt deze kaart te 

zijner tijd. Binnen ca 5 werkdagen wordt de bestelling dan bij u thuis bezorgd.  

De achtergrondkleur voor de schoolfoto’s is dit jaar grijs. We geven graag als tip dat fleuri-

ge kleuren daar heel mooi bij staan en voor de meisjes: staarten, vlechten en speldjes zie je 

goed op de foto als ze aan de zijkant zitten. Ook worden op deze dag de klassenfoto’s en 

de broertjes zusjes foto’s gemaakt. We streven ernaar om alle foto’s voor 14:20 uur ge-

maakt te hebben. Mocht er onverhoopt omstandigheden zijn waardoor we niet op tijd klaar 

zijn, dan zullen we NA schooltijd de broertjes/zusjes foto’s nog afmaken. We hopen op uw 

begrip. 

 

Rommelmarkt 

Een paar weken geleden hebben we onder leiding van onze kinderraad een rommelmarkt gehouden. Bijna alle spullen die 

we voor de verkoop hadden tentoongesteld zijn verkocht. De kinderraad heeft maar liefst € 105,00 opgehaald.  

Samen met mij gaan ze kijken voor een goede besteding van dit geld. Kopers en verkopers, onze hartelijke dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marion van Herk 
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De kinderen van groep 7 hebben allemaal met succes het eerste gedeelte van het verkeersexamen afgerond.  

Ze zijn namelijk voor het theorie-examen geslaagd. Gefeliciteerd allemaal!! 
Op donderdag 19 april gaan ze het praktijkexamen afleggen. Die examen-route hebben ze de afgelopen weken kunnen 

oefenen met hun ouders. Succes allemaal!! 
 

Ook hebben de kinderen van groep 7 de entreetoets gemaakt. Deze citotoets geeft een eerste advies (praktijk, basis, 
kader, gemengde leerweg, theoretische leerweg, havo, vwo; of een combinatie van deze leerwegen).  

De uitslag van de entree geeft het kind vooral inzicht in wat hij/zij al heel goed doet en wat hij/zij nog kan verbeteren.  
 

Leerkrachten groepen 7, John, Sofie & Didi. 

Theorie-examen verkeer & entree toets groepen 7 

Schoolkamp 

De groepen 8 gaan van dinsdag 22 mei t/m vrijdag 25 mei op schoolkamp. 

We gaan op de fiets naar Groepsaccomodatie de Kievit in Esbeek. 
De ouders krijgen op vrijdag 20 april hierover een brief. 
 

Eindcito 

De groepen 8 hebben afgelopen week de Centrale Eindtoets gemaakt. 
Alle 69 kinderen hebben hun uiterste best gedaan om te laten zien wat ze kunnen. 

Over enkele weken zal de uitslag van de Eindtoets bekend zijn. 
 

Leerkrachten groepen 8, Michel, Stef & Joury. 

Koningsspelen 
Morgen is het de dag van de Koningsspelen. Daar gaan we een ontzettend leuke en sportieve dag van maken. De dag 

wordt geopend met het speciale Koningsspelenlied 'Fitlala' en  waarschijnlijk is daar 'koninklijk bezoek' bij aanwezig. Ook 

doen we mee met het nationale schoolontbijt. Omdat we pas tegen negen uur gaan ontbijten en snel daarna willen gaan 

sporten, is dit niet zo heel  uitgebreid. Misschien goed om van tevoren  thuis toch  een  boterhammetje te eten. Er is 

glutenvrij brood aanwezig. Mocht uw kind  allergisch zijn voor andere  producten, willen we u vragen uw kind zelf wat 

mee te geven. Gedurende de dag zullen we ook  ontbijtkoek uitdelen. Hiervoor geldt hetzelfde. 

De kinderen nemen wel gewoon fruit en drinken mee voor in de pauze.  

Alle kinderen worden op vrijdag 20 april verwacht in hun blauwe schoolshirt. Natuurlijk is het wel erg leuk als dat wordt 

aangevuld met oranje en koninklijke accessoires. 

Graag willen we Bas, van feestverhuur Dongen, tevens de partner van juf. Patricia, hartelijk danken! 

Hij heeft voor deze speciale dag de nodige materialen geleverd.  

We hopen alle op een lekkere zonnige dag. 

Groeten namens de commissie Koningsspelen. 
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