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Jaargang 17 nummer 10 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 24 november 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 22 november vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra@driecant.nl 

Directienieuws 20-10-2016 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Met de herfstvakantie voor de deur blikken we terug op de eerste zeven  weken van dit 

schooljaar. Wat is er al weer veel leuks voorbij gekomen in deze weken. In deze nieuws-

brief en in het Driekrantje lees je meer over bijvoorbeeld de Kinderboekenweek en alle 

activiteiten die hieraan verbonden waren maar ook over de uitstapjes die zijn gemaakt en 

over L’aventure musicale die in de groepen  4-5-6 de kinderen kennis liet maken met ver-

schillende muziekinstrumenten. 

(Op de Driecant app kun je op de pagina’s van de groepen nog veel meer foto’s bekijken 

van alle leuke, interessante zaken die al aan bod zijn gekomen!) 

Ik wens u, namens het team van Driecant vanaf deze plek alvast een hele fijne herfstvakan-

tie toe. 

Personeel 

*Juf Eva is met zwangerschapsverlof. Na de herfstvakantie zal Loes Vermeulen de  

vervanging van Eva op zich gaan nemen. Ouders van deze groep zijn hiervan al op de  

hoogte gebracht. 

*De vervanging door juf Ilonka in de groep van Eva en Simone eindigt vandaag.  

Wij bedanken Ilonka van harte voor haar inzet in deze groep. 

*Het herstel van Petra heeft nog wat meer tijd nodig. In overleg met de bedrijfsarts zal 

bekeken worden wanneer haar re-integratie kan starten.  

*Juf Sylvia is met ziekteverlof. Zij wordt vervangen door Britt Eggen. Ouders van deze 

groep zijn hiervan al op de hoogte gebracht.  
 

Verkeerssituatie Grote Beemd 

Nu de herfst zich wat meer laat zien, zien we de drukte op het parkeerterrein ook toene-

men. Vriendelijk verzoek om alleen te parkeren in de daarvoor bestemde vakken en op 

goede wijze gebruik te maken van  de  ‘kiss and ride’ zone. Dit laatste bevordert de door-

stroming.  
 

Afsluiting Kinderboekenweek 

Vrijdag 14 oktober vond de afsluiting van de Kinderboekenweek plaats. Tijdens de  

drukbezochte tentoonstelling ter afsluiting waren in de groepen mooie dingen te zien die 

allemaal het thema “voor altijd jong” raakten. Er was zelfs een  groep bejaarden inclusief 

rollators op de tentoonstelling afgekomen. Dank aan de werkgroep die hun steentje weer 

hebben bijgedragen aan een geslaagde Kinderboekenweek. 
 

Gastlessen L’aventure musicale 

Afgelopen week kregen de kinderen van groep 4-5-6 een gastles van de mensen van L-

aventure musicale. Zij lieten de kinderen kennis maken met verschillende instrumenten. 

Inmiddels hebben de leerlingen  van deze groepen een formulier meegekregen om tegen 

een aantrekkelijk tarief, na schooltijd op school muziekles te gaan volgen. Mocht u nog 

interesse hebben kunt u zich middels dit formulier opgeven. (graag uiterlijk vrijdag 21 okt. 

Inleveren bij de leerkracht) 

Belangrijke data: 

24-10 tot 28-10: 

Herfstvakantie 

31-10 tot 07-11: 

Textielcontainer 

21-11 tot 25-11: 

Buitenspeelweek 

 

In dit nummer :  

Directienieuws 1 

Verolg directienieuws 2 

Jumbo 2 

Opening Kinderboekenweek 3 

Kinderboekenweek optreden 3 

Kennismaking met muziekin-

strumenten 

4 

Voorlezen groep 3A 4 

Sponsoractie 5 

Timmerhout gezocht 6 

Herfstvakantie 6 
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WOM 

In alle groepen is weer een start gemaakt met het Werken Op Maat. Wat is het fijn dat zovelen van u ook dit school-

jaar weer met ‘HART, HOOFD en HANDEN’ mee komen helpen om de kinderen te begeleiden in hun leer- en ont-

wikkelproces.  
 

Textielactie  

Bent u ook zo toe aan opruimen, kleding uitzoeken en oude kleding weg gooien? In onze hal op Ééncant staat in de 

week na de herfstvakantie (tot en met maandag 7 november) een textielcontainer, waar u al uw oude kleding in kunt 

deponeren. Wij als school krijgen hier een kleine vergoeding voor, die we kunnen besteden aan de leuke ideeën van de 

kinderraad. Dus heeft u kleding die u wilt weggooien? Stop deze in een afgesloten plastic zak en lever deze in voor 

maandag 9 november. 
 

Open Ochtend  

Dinsdag 11 oktober hielden we onze eerste open ochtend van dit schooljaar. 

Vijf ouders/ouderparen kwamen een kijkje nemen. Zij lieten zich uitgebreid informeren, stelden kritische vragen en 

waren erg enthousiast over de rondleiding die ze kregen door de kinderen van de kinderraad. We hopen natuurlijk 

voor de volgende open ochtend op woensdag 2 december, op een nog hogere opkomst, dus: Kent u ouders van kin-

deren die nog op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren), wilt u deze ouders erop wijzen dat er een tweede 

open ochtend is, namelijk op woensdag 14 december, van 09.00 uur tot en met 11.00  uur. Alvast hartelijk dank hier-

voor! 

Kinderraad 

Mogen wij ons even voorstellen als Kinderraad Driecant 2016-2017. 

Op de foto van links naar rechts: Bram Hamburg, Sem van Ruitenburg, Lucas Mertens, Jens van de Wijst,  

juffrouw Marion, Kim van Lierop, Sem Brocken en  

Jelle Kolen.De eerste vergadering zit er al op en naast het 

kennis maken en op de foto gaan hebben we ook al wat  

onderwerpensamen besproken zoals de verkeersveiligheid 

rondom de school (en hoe deze verder te verbeteren),  

aanpak voor de herinrichting van het teerveld en wat zijn  

zaken die op de NL DOET dag aangepakt kunnen worden.  

Tevens heeft de kinderraad al geholpen op de open  

ochtend van 11 oktober waar zij de rondleiding aan  

nieuwe ouders verzorgden.  

We gaan er samen weer een  goed jaar van maken! 

Hartelijke groet, 

Marion van Herk 
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Afgelopen week zijn we met de klas naar de Jumbo ge-

weest. We kregen daar een rondleiding, waarbij we zelf 

eierkoeken mochten maken en we hebben ook gekeken 

in de koelcel en in het hok waar alle lege flessen terecht 

komen.  

Ook mochten we allemaal een 

eierkoek versieren en kregen 

we toen we naar school terug 

gingen allemaal nog een mooie 

Jumbo tas mee. 

Groep 1-2A Meneer Derk 

Jumbo 
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5 oktober 2016 was het dan weer zover!!!! 

 

Kinderboekenweek gaat van start en dat wilden wij op Driecant niet  

ongemerkt voorbij laten gaan. In beide gebouwen is de hal mooi versierd 

met een tafel vol met prachtige boeken speciaal rondom het thema van de 

kinderboekenweek. 

Onder het genot van het lied "Voor altijd jong" hebben alle kids van onze 

school hun danskunsten kunnen laten zien. Dit was dan ook het thema van 

dit jaar. 

 

 

Dus........niet alleen de kinderen  

speelden dit jaar een rol maar ook alle 

opa's en oma's werden erbij betrokken.  

Reden om 2 actief betrokken oma's van 

onze school te vragen om samen met 

een van onze jongste kleuters, Noah, 

de kinderboekenweek officieel te  

openen door een lint samen door te 

knippen. Oma's, super dat jullie dit beide wilden doen voor de kids. 

 

Namens de werkgroep Kinderboekenweek 

Heidi, Suzanne en Mary 

Opening Kinderboekenweek 

Omdat kinderen al vroeg leren genieten van luisteren naar verhalen en leren lezen is schrijver Erik van Os uitgenodigd 

om samen met zijn vrouw Ellen en bijbehorende band te komen spelen voor alle kids van de groepen 1 t/m 3. 

 

Het was een spetterende show van ruim een uur waar alle kinderen en leerkrachten enorm van hebben genoten. Erik en 

zijn vrouw lazen voor uit hun eigen nieuwe leesboeken en wisselden dit af met swingende muziek ondersteund door een 

band. De kinderen werden ook actief betrokken tijdens de show door bijvoorbeeld mee te wiebelen op hun billen. 

 

 

Het genre liep van Kees de dino tot billen in 

je broek en het doodgaan van oma...... 

Van grappige rijmpjes tot swingende muziek 

en toch wel een wat verdrietig moment. 

Maar.......zoals Erik zei, van verliefd worden 

word je vrolijk en dat lukte prima met de 

koningin die maar geen koning kon kiezen... 

Tot de 2 koningen maar verliefd werden op 

elkaar...... 

 

Mary Westenberg 

cultuurcoördinator 

 

 

Kinderboekenweek: Optreden Erik van Os en band 
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Op 11 oktober zijn muziekdocenten van Muziekvereniging L’Aventure Musicale 

in de groepen 4, 5 en 6 geweest om kinderen te laten kennismaken met muziek-

instrumenten. Na een korte uitleg over de instrumenten en kennismaking met 

de muziekdocenten mogen de kinderen proefblazen op dwarsfluit, klarinet, 

hoorn, trompet, trombone of slagwerk.  

 

Na de herfstvakantie (vanaf 31 oktober) worden muzieklessen aangeboden aan 

kinderen van de JLS Driecant. Hierover ontvangt uw kind een inschrijfformulier.  
 

Muziekles na school 
 

Zes weken lang komt er een muziekdocent in groepsverband muziekles geven 

op de JLS Driecant. De docent zorgt voor instrumenten, zodat uw kind thuis kan oefenen, en neemt ook muziek en muziek-

standaards mee. De muziekdocenten die de kennismaking doen gaan de muzieklessen geven. Dit zijn muziekdocenten van L-

Aventure Musicale, zij geven les in blazersklassen voor maximaal zeven kinderen. De blazersklassen zijn bedoeld om kennis te 

maken met het spelen van een muziekinstrument en ze te enthousiasmeren om samen muziek te maken. In de laatste les wordt 

u uitgenodigd om te horen wat de kinderen de afgelopen periode geleerd hebben en krijgt u meer informatie over het vervolg, 

indien uw kind nog steeds enthousiast is. De kosten voor de lessen zijn € 60. Voor de bruikleen van het muziekinstrument 

ontvangt u een bruikleenovereenkomst. 
 

Voor wie: kinderen van groep 4, 5 en 6 

Wanneer: week 37 t/m 42 

Tijd:  de les duurt 45 minuten  

Wat:   blazersklas dwarsfluit, klarinet, hoorn, trompet, trombone en  slagwerk 

Kosten:  € 60 

Aanmelden: via inschrijfformulier dat kinderen ontvangen van hun leerkracht 

Meer info:  Annemarie Eversdijk, a.eversdijk@planet.nl 

 

   

  

  

Kennismaking met muziekinstrumenten 

 

Wat was dat gezellig zeg!! 

 

Dinsdag 11 oktober kwam opa Kees, de opa van Evie voorlezen uit 

het boek een opa voor opa.  

De kinderen hebben er van genoten. Dank je wel lieve opa dat je 

onze kinderen wilde voorlezen.  

 

Juf Mary, groep 3A 

Voorlezen in groep 3A 

mailto:a.eversdijk@planet.nl


 

 

Jan Ligthartschool Driecant - Dalemdreef 25 -  5035 LZ  Tilburg -  013-4557816 -  info@driecant.nl 

Jaargang 17 nummer 10  20-10-2016 Pagina  4 

Afgelopen zomervakantie ben ik op bezoek gegaan bij 

een klein project in Indonesië. Het bleek een klein, 

puur en eerlijk opgezet project te zijn opgezet door 

een Nederlandse vrouw en een Indonesische visser. 

De visser had in 2009 de tsunami overleefd en heeft 

toen veel kinderen opgevangen. Deze 2 mensen heb-

ben de stichting Meraih Bintang in het leven geroepen 

en dragen nog altijd het project en regelen alles zelf op 

vrijwillige basis.  

Nu de Kerstperiode nadert gaat onze school met be-

hulp van de Kerstcommissie een sponsoractie starten 

vanuit de school in samenwerking met de winkeliers en 

instellingen in de wijk. De bedoeling is dat de kinderen 

van onze school potjes gaan versieren in de kleuren 

van de school. Deze potjes komen dan van 18 novem-

ber tot 16 december in de winkels en instellingen die 

meedoen te staan. Alle mensen in de wijk en kinderen 

van de school mogen daar dan een kleine donatie in 

doen van 0,10 cent tot ......De deelnemers legen de pot en houden de stand bij. Op de einddatum zullen de potjes opge-

haald worden en krijgt elke deelnemer een bord gemaakt door de kinderen van de school  waarop het eindbedrag zal 

komen te staan. Dit bedrag zal maandag 9 januari symbolisch gegeven worden aan Anita, de oprichtster van het pro-

ject. Zij zal onze school bezoeken om meer info te geven over haar project in Pangandaran te Java.  

 

Vanaf 6 december gaan de kinderen dan met behulp van tips en materialen vanuit de Kerstcommissie Kerstknutsels ma-

ken die op de Kerstviering van 22 december gekocht kunnen worden tegen een kleine bijdrage vanaf 0,50 cent. Zaterdag 

10 december ben ik uitgenodigd om op de Kerstmarkt te gaan staan bij huize Raffy, een rusthuis voor Indische mensen in 

Breda. Ook hier zal ik de eerste knutselwerkjes mee gaan nemen om ze te verkopen. De opbrengst hiervan gaat dan ook 

naar Meraih Bintang..  

 

Zo ontstaat er een mooie actie voor kinderen door kinderen. Samen staan we sterk is de gedachte…. 

De promotie van het geheel start op school met een stukje in de nieuwsbrief en een hoekje in de hal met een grote pos-

ter en fotoboek van het project. Het Reeshofjournaal zal ik vragen bij de start en afsluiting van het project een artikel 

hierover te plaatsen.  

 

Het zou leuk zijn als ik leerlingen mag vragen een naam te bedenken en ik denk hierbij aan onze speerpunten HARD 

HOOFD HANDEN.  

 

Verder zal ik Anita van Meraih Bintang vragen of er later teruggekoppeld gaat worden naar iedereen wat er met het op-

gehaalde bedrag dat overgemaakt wordt door de deelnemers gekocht is. Zij gaat begin februari weer naar Java. 

 

Deelnemers tot nu toe zijn: 

Bruna boekhandel Heyhoef 

Perron 3 friethuys La vista Duna 

Kinderstad locatie Dalem 

Grote Beemd service team 

……..winkels Heyhoef moet ik nog vragen….. 

 

Hopelijk ondersteunen jullie als ouders deze sponsoractie. Het is tenslotte een mooie Kerstgedachte om anderen te 

helpen. 

Het verslag van mijn bezoek vindt u op: 

www.meraihbintang.info onder het kopje nieuws boven in de balk. 

Voor meer informatie over de stichting wil ik u verwijzen naar de prikborden in onze ingangen. 

 

SPAREN VOOR DE SPONSORACTIE MERAIH BINTANG 

Glazen potten met deksels zonder labels en lekker fris gewassen. Afgeven mag bij de leerkracht of bij juf Mary. 

Mary 

Sponsoractie JL Driecant & Merhaih Bintang te Java 

http://www.meraihbintang.info
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Op 9 november heeft de onderbouw keuzemiddag en wil ik graag 

gaan timmeren met de kinderen die zich inschrijven. 

 

Heeft u misschien hout dat we hiervoor kunnen gebruiken?  

U mag me hierover mailen (peggy@driecant.nl) of me erover 

aanspreken (leerkracht van groep 3B). 

Groetjes, 

Peggy 

Timmerhout gezocht 

Herfstvakantie 24-10 tot 28-10 

http://static.skynetblogs.be/media/76387/dyn007_original_284_257_gif_2502271_2b3dca51ef51ace8172cc87972811793.gif
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