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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u van ons een extra nieuwsbrief met nieuws over het personeel en de groepsindeling voor het volgend 

schooljaar. 

Personeel 

*Met ingang van volgend schooljaar zullen er twee nieuwe gezichten zijn op Driecant. 

Voor sommigen althans. Een oude bekende is weer terug op Driecant, namelijk meneer Marten. Hij zal volgend schooljaar, 

na 3 jaar gedetacheerd te zijn bij de taalschool, weer les gaan geven op Driecant. We wensen hem veel succes!  

*Het tweede nieuwe gezicht is juffrouw Anita Ongenae. Zij is  tevens werkzaam bij  Jan Ligthartschool Huibeven.  

We wensen Anita veel succes op Driecant. Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 

*We nemen helaas afscheid van onze conciërge juffrouw Lindsey. Zij heeft met ingang van het nieuwe schooljaar een 

baan als administratief medewerkster aanvaard binnen Stichting Tangent. We zullen haar gaan missen en wensen haar veel  

succes met haar nieuwe baan. 

*Ook nemen we afscheid van juffrouw Katja van Wijk, Michelle van Gool, Katja de Ponti, Magna van Dooren, Kiki 

Graafmans en Britt Eggen. Wij willen hen bedanken voor de geweldige inzet van afgelopen schooljaar en wensen hen  

tevens veel succes met hun werkzaamheden in de toekomst. 

 

Kennismakingsmiddag 

Op donderdag 29 juni zal er weer een kennismakingsmiddag worden gehouden. Alle kinderen gaan tijdens deze middag hun 

nieuwe juf of meester ontmoeten en in sommige gevallen hun nieuwe klasgenoten. Deze middag start om 12:30 uur en duurt 

tot 14:20 uur.  De meeste groepen gaan naar het lokaal waar ze ook volgend jaar zullen zitten en zullen vanuit daar ook naar 

huis gaan. Enkele groepen zitten op deze kennismakingsmiddag, om praktische redenen, nog in het oude lokaal.  

De leerkrachten zullen de leerlingen hierover zelf informeren. 

    

Klassenindeling 2017-2018 

 We starten het schooljaar met 17 groepen, waarbij de groepen 8 in de middag tot twee groepen worden  

samengevoegd. Meneer Joury wordt de nieuwe leerkracht van groep 8 C. 

Op de dagen dat meneer Stef werkzaam is als basisschoolcoach (dinsdag) en meneer Michel werkzaam is als OTL-er 

(donderdag) zullen zij respectievelijk worden vervangen door; juf. Didi & juf. Sofie 

 De Leermeer-groepen van meneer Derk worden op de dinsdag gegeven, juf. Suzanne zal hem op deze dag vervangen. 

 Meneer John heeft een ICT-middag op maandagmiddag,  juf. Anita zal hem op deze dag gaan vervangen. 

 Juf. Peggy zal op woensdag een aantal directietaken op zich nemen, omdat ik afwezig zal zijn in verband met een te  

volgen studie. Op donderdag heeft juf. Peggy haar OTL-dag en voor deze dagen zal juf. Jolanda haar groep vervangen. 
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  1-2A Meneer Derk & Juf. Suzanne  1-2B Juf. Lianne & Juf Jolanda       1-2C Juf. Margot & Juf. Suzanne 

        ma-wo-do-vr              di  ma t/m do              vr   di t/m vr                       ma 

 

  

   

      3A  Juf. Mary & Juf. Ine                  3B Juf. Peggy & Juf Jolanda           4A Juf. Janneke & Juf. Saskia 

       ma t/m vr   (losse vrije dagen)          ma-di-vr            wo-do  ma-di          wo-do  

              samen vr om de week 

4B Juf. Simone & Juf. Eva      5A Juf. Karin & Juf. Anita     5B Juf. Janice & Juf. Marina      5C Meneer Marten &  

 ma-di      wo-do ma-wo-do-vr        di          wo-do-vr          ma-di    ma t/m do  Juf. Marina   

  samen vr om de week                                                                                                                                    vr 

       TEAM JAN LIGTHARTSCHOOL DRIECANT 2017-2018 

 

6A Juf. Patricia    6B Juf. Heidi                  7A  Juf. Sofie & Juf. Didi                          7B Meneer John & Juf. Anita  

   ma t/m vr             ma t/m vr                          ma-di         wo-do-vr                         ma t/m vr               ma middag                                                                                                                  

 8A Meneer Michel & Juffrouw Sofie    8B Meneer Stef & Juffrouw Didi                                         8C Meneer 

Joury 

ma-di-wo-vr                do     ma-wo-do-vr                 di                       ma t/m vr alle ochtenden                                                                               
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1e schooldag    maandag 28 augustus 2017 

Herfstvakantie     maandag 16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2018 

Kerstvakantie     maandag 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie    maandag 12 februari 2018 t/m 16 februari 2018 

Goede vrijdag & 2e paasdag  vrijdag 30 maart 2018 & maandag 2 april 2018 

Meivakantie     maandag 23 april 2018 t/m 4 mei 2018 

Hemelvaart     donderdag 10 mei 2018 & vrijdag 11 mei 2018 

2e pinksterdag     maandag 21 mei 2018 

Zomervakantie     maandag 9 juli 2018 t/m 18 augustus 2018 

Ma 2 oktober 2017      kinderen hele dag vrij 

Dinsdagmiddag 21 november    kinderen om 12:00 uur vrij 

Woensdag 28 februari 2018     kinderen hele dag vrij 

Donderdagmiddag 12 april 2018    kinderen om 12:00 uur vrij 

 Vrijdag 15 juni 2018      kinderen hele dag vrij 

VAKANTIEROOSTER 

SCHOOLJAAR 

 2017-2018 

Vakantie en vrije dagen 

Studiedagen 


