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Extra  

nieuwsbrief 

Beste ouders/verzorgers, 
 

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er al weer bijna op. Wat fijn om iedereen weer te zien. 

Met het warme weer waarmee we nog een beetje in de vakantiestemming bleven, hebben we de eerste 

week al hard gewerkt. De komende weken staan er weer verschillende activiteiten gepland:  

Zoals gastlessen over afval scheiden, de buitenspeelweek de kennismakingsgesprekken, de postzegelactie 

voor de leerlingen van groep 7 en de Kinderboekenweek. U leest er meer over in de komende nieuwsbrieven. 
 

JOP (jongeren ontmoetingsplek) 

De JOP op onze parkeerplaats is bedoeld om jongeren een vaste ontmoetingsplek te bieden in de wijk. He-

laas constateren we dat de JOP niet goed wordt bijgehouden en voor de nodige overlast zorgt.  

Met name door het vele afval. Wij als school maken hier steeds melding van in de Buiten Beter App.  

Wij willen u als ouder vragen om via deze app ook melding te maken als u ziet dat dit het geval is.  

Via deze app kunt u ook foto’s uploaden naar de gemeente. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de  

overlast van de JOP beperkt blijft en we een schone schoolomgeving behouden. (natuurlijk kunt u ook  

gewoon via het centraal meldpunt van de gemeente blijven melden). Alvast bedankt. 
 

Goed gestart in groep 8 

In de vakantie is er hard gewerkt aan de lokalen van de groepen 8.  

Er zijn extra kozijnen en deuren geplaatst zodat de 3 groepen fijn samen kunnen werken. Tevens zijn zij gestart met  

het werken in de nieuwe opzet; in de ochtend in 3 groepen en in de middag volgens de“ Voortgezet Onderwijs” manier. 

Dat wil zeggen dat de leerkrachten wisselen per vak van groep. Natuurlijk is dat nog even wennen, maar het is fijn om te zien 

dat de start goed is verlopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

App en website 

Zoals u weet hebben we een website en een eigen Driecant app. Deze laatste blijkt al een groot succes. Super, want de app is 

handig om uw kind ziek te melden of verlof aan te vragen. Tevens vindt u hier de jaarkalender waardoor u altijd de vakanties en  

vrije dagen bij de hand hebt. Op de pagina van de groep vind u o.a.  foto’s en informatie specifiek voor de groep terug.  

In de vakantie is de app geüpdatet en zijn we tevens overgegaan naar het werken in de Cloud met office 365.  

Dit zorgt momenteel helaas nog voor wat opstart problemen. Er wordt hard gewerkt om de app z.s.m. volledig werkend te 

krijgen. Tevens heeft iedere medewerker een nieuw mailadres gekregen. U kunt de leerkracht van uw kind als volgt bereiken:  

voornaam.achternaam@janligthart.nl 

 

Mocht u mij per mail willen bereiken kan dat op marion.vanherk@janligthart.nl of driecant.directeur@janligthart.nl 
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Personeel 

*Met ingang van dit schooljaar ben ik naast de woensdag ook op de dinsdag afwezig vanwege een studie.  

De woensdagen worden vervangen door Peggy van Breda.  

* Ook Alexandra heeft studieverlof en zal voornamelijk niet op de maandagen op Driecant aanwezig zijn. 

Via onze administratie kunt u voor dringende zaken voor Marion en of Alexandra een afspraak maken. 

De lopende zaken van Marion kunnen dus ook worden afgehandeld door Peggy van Breda. 
 

Speerpunten op Driecant 

Met het hele team weer hebben we een aantal speerpunten voor het komende schooljaar, o.a.: 

 Opening van de Bibliotheek: deze Bibliotheek is gevestigd in de aula van de Grote Beemd en zal tijdens de 

Kinderboekenweek feestelijk geopend worden. Nadere informatie volgt t.z.t. 

 Groene plein: we zijn al een tijdje bezig met de plannen rondom het vergroenen van ons plein. 

Op onze schoolpleinen en die van de Bloemaert zijn inmiddels al diverse plantenvakken gemaakt,  

hoekjes gecreëerd met planten om de pleinen te voorzien van groen en ze gezelliger te maken.  

Samen met de gebruikers van de Grote Beemd maken we een plan om dit door te trekken rondom de 

gehele Grote Beemd. 
 

 Starten met CMKT 2 (Cultuur met Kwaliteit in Tilburg): De afgelopen 4 jaar heeft ons team gewerkt binnen CMKT 1 

aan het traject dans. Met ingang van dit nieuwe schooljaar zal er een tweede traject bijkomen namelijk Design Educatie 

& Beeldcultuur. U moet dan denken o.a. aan het zelf ontwerpen van programma's volgens je eigen leerpad.  

 

 Versterken van de Driehoek ouder-kind-school: om een kind zich optimaal te laten ontwikkelen is een goede  

samenwerking tussen school, ouders en het kind van groot belang. We zetten in op kennismakingsgesprekken met alle 

ouders aan het begin van het schooljaar, om u kind nog beter te leren kennen. In de klas oefenen we met het voeren 

van de zogenaamde kind gesprekken. Tevens willen we wederzijdse verwachtingen verhelderen.  

 

 Invoeren van de de gouden schoolregels: 

Dit jaar gaan wij werken met drie schoolregels die voor iedereen gelden. 

Deze regels zijn ontstaan vanuit onze gedachte:  Hoofd, Hart en Handen. 

Denk voor je doet, dan komt het goed. 

 

Vind je zelf iets niet fijn, dan zal het voor een ander ook niet leuk zijn.  

 

Handen, daar verveel je niet mee. Handen helpen, dat is oké 

Ouderbijdrage 

Volgende week donderdag (7 september) ontvangt uw zoon/dochter het ouderbijdrageformulier. 

Het formulier wordt aan het oudste kind uit het gezin meegeven. Wilt u er zorg voor dragen dat het getekende formulier 

uiterlijk voor 15 september ingeleverd is bij onze administratie. Zoals u weet worden er extra activiteiten uit de 

ouderbijdrage bekostigd en deze activiteiten beginnen achter de schermen al op volle toeren te draaien. Na het inleveren van 

het ouderbijdrageformulier ontvangt u een factuur. Dan pas hoeft u de betaling van de ouderbijdrage te voldoen. Graag 

verzoeken wij u binnen het gestelde termijn te betalen. Mocht dat op een of andere manier niet uitkomen loopt u dan even 

binnen bij de administratie om een regeling te treffen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet 

Marion van Herk. 
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