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Jaargang 18 nummer 4 

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

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

Of mail: petra@driecant.nl 

Directienieuws 
20-04-2017 

Belangrijke data: 

*24 april t/m 7 

mei vakantie! 

*11 mei 

studiemiddag 

alle leerlingen  

12:00 uur vrij 

 

*25 & 26 mei 

Hemelvaart 

alle leerlingen vrij 

 

 

 

 

In dit nummer :  

Directienieuws 1 

Vervolg directienieuws 2 

Verkeersexamen groepen 7 2 

Nieuw logo 3 

Eindcito 3 

Schoolkamp 3 

Gezocht klusman/vrouw 4 

Koningsspelen 

Techniek 

4 

5 

Groep 3 B  

juf Peggy & Michelle 

 

6 

Groep 7 A 

Juf Didi & Sofie 

7 

 

Fijne vakantie 9 

  

  

  

  

  

  

  

Beste ouders/verzorgers, 

Morgen is het weer zover: Koningsspelen!  

Zoals u weet zijn de Koningsspelen gekoppeld aan onze jaarlijkse sportdag. 

De werkgroep Koningsspelen, bestaande uit ouders en leerkrachten, heeft weer ontzet-

tend haar 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 fijn meivakantie toe! 
 

Personeel 

*Lindsey is gestart met haar re-integratie. Na de meivakantie probeert ze haar normale 

werktijd weer op te pakken m.u.v. de woensdag. Fijn dat je er weer bent Lindsey. 
*Peggy is af en toe weer aanwezig op school. Zij zal de meivakantie nog nodig hebben om 

goed te herstellen. We gaan er van uit dat ze na de meivakantie weer volledig aan de slag 

kan. Sterkte Peggy met het herstel! 

 
Cito Eindtoets 

Na vandaag zit ‘ie’ er weer op voor groep 8, de jaarlijkse eindcito toets. 

In week 20 zullen we de resultaten ontvangen. 
 

Schoolkamp groep 8 

Op dinsdag 6 juni vertrekken de groepen 8 op schoolkamp.  

Wij duimen dat het weer een beetje mee wil werken en wensen hen alvast een fantastisch 
kamp toe! Op vrijdag 9 juni zullen zij rond 14.00u aankomen op school. 

 

Open Ochtend 

Dinsdag 16 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 rondlei-

ding, 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. 

  

Uitstapjes 
Afgelopen weken hebben alle groepen weer leuke en leerzame uitstapjes gemaakt. 

Zo gingen er groepen naar de geitenboerderij terwijl andere groepen een  

tomatenkweker hebben bezocht. Ook zijn er verschillende groepen naar het Ontdekrijk en 

Ontdekstation geweest. In de vorige nieuwsbrief heeft u al het een en ander hierover kun-
nen lezen. 

Natuurlijk konden wij dit niet zonder uw hulp! 

Daarom danken wij alle ouders hartelijk die gereden hebben en groepjes hebben 

begeleid naar de diverse locaties. Op deze wijze hebben onze leerlingen een leuke 
en leerzame ochtend/middag kunnen beleven! 
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Lente Project 

Vorige week woensdag hebben de kleuters van onze school samen met BS 

Bloemaert en de peuters van KC Grote Beemd allerlei leuke activiteiten ge-

daan met als thema Lente/Pasen. Op alle drie de locaties viel er wat te  

beleven.  

Paaseieren zoeken bij de peuterspeelzaal, met eierdozen bouwen in de aula, 

dansen en puzzelen bij de Bloemaert, knutselen en spelletjes op onze school 

en nog veel meer! Bij het Valeike stond de ranja voor ons klaar. Het was een 

gezellige dag! Alle hulpouders heel hartelijk bedankt voor jullie enthousiaste begeleiding! En een groot compliment voor 

juf. Jolanda die deze dag met BS Bloemaert en KC Grote Beemd heeft bedacht en uitgevoerd! 

 

Enquête 

Afgelopen week hebben we u gevraagd of u de ouderenquête zou willen invullen voor onze school, welke is verzonden 

op 10 april. We komen nog een aantal respondenten te kort om een goed beeld te kunnen vormen over hoe u als ouder/

verzorger onze school ziet. Daarom wil ik u nogmaals vragen om (als u dit nog niet 

heeft gedaan) de enquête in te vullen.  

Het kost u minimaal 2 minuten van uw tijd en u zou er ons erg mee helpen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Marion van Herk 

Verkeersexamen groep 7 
Donderdag 13 april was voor de kinderen van groep 7 een spannende dag……….. het praktisch verkeersexamen!  

In de weken voorafgaand aan het examen hebben de kinderen samen met hun ouders de route geoefend.  

Maar nu moesten zij het helemaal alleen doen. Om 8.30 uur gingen na een laatste uitleg alle controleposten de wijk in. 
Om 9.00 uur werd het startsein gegeven en kon de eerste leerling vertrekken. Bij de start vonden veel kinderen het 

spannend, maar eenmaal op weg viel de spanning eraf en vond iedereen het leuk. 

Op donderdag 6 april hebben de kinderen al het schriftelijk verkeersexamen gemaakt.  
Uiteindelijk is de examenperiode afgesloten met een diploma-uitreiking. Als werkgroep willen we nogmaals alle ouders 

bedanken die geholpen hebben om deze dag tot een succes te maken. 

Werkgroep verkeersexamen 
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Nieuw Logo 
Rauf Hut uit groep 8 A van meneer Michel, heeft het nieuwe logo, 

Hart, Hoofd, Handen ontworpen. 

We zijn erg trots op het eindresultaat! Het kon niet anders dan hem 

even in het zonnetje te zetten, met iets lekkers onder toeziend oog 

van zijn klasgenoten. Rauf, hartelijk dank voor je mooie ontwerp.  

Al ga je dit jaar Driecant verlaten om naar het middelbaar onderwijs te 

gaan, we houden een mooi aandenken aan jou! 

Team Driecant. 

Schoolkamp groep 8 
Groep 8 gaat dit jaar op schoolkamp van dinsdag 6 juni t/m vrijdag 9 

juni. Zoals vorige jaren is kampeerboerderij De Kievit in Esbeek ons 

kampadres. De kinderen hebben er ontzettend veel zin in en zijn 
o.a. druk bezig met het voorbereiden van de ‘bonte avond’. 

 

Naast deze afsluitende avond staan er diverse activiteiten op het 
programma, zoals bosspelen, nachtspelen en een uitstapje. In de 

nieuwsbrief van mei zullen we u verslag doen van dit onvergetelijke 

schoolkamp. Het enige dat rest, is hopen op mooi weer tijdens  

deze week. 

 

CITO 
 

De kinderen van groep 8 hebben afgelopen week (18 t/m 20 april) de Eindtoets basisonderwijs gemaakt.  

Na maanden van voorbereiding mochten ze eindelijk aan de slag. Sommige onderdelen waren erg makkelijk en andere 
onderdelen weer erg moeilijk. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om tot een goed resultaat te komen.  

We zijn trots op alle schoolverlaters en gaan de komende tijd zorgen voor een mooie afsluiting van de basisschooltijd.  

Reminder-Textielactie  
In de week van 8 tot 15 mei vindt er weer een textielactie plaats vanuit de gemeente Tilburg.  

Hiermee krijgen wij als Driecant de mogelijkheid extra geld te verdienen voor onze school. Ook als Driecant dragen we 

een steentje bij voor een schoner milieu. Jong geleerd is oud gedaan! De gemeente vindt het belangrijk om de jeugd te 

betrekken bij het sorteren van afval om zo het milieubewustzijn te vergroten.  

Dus heeft u thuis nog kleding die u niet meer gebruikt, dan kunt u deze kleding/textiel in de afvalcontainer op Driecant 

inleveren. (Graag in een gesloten plastic zak) 

Alvast bedankt! 
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Klusjes man-vrouw gezocht! 
We zijn op zoek naar een klusvader, moeder, opa en/of oma, die op Driecant 

wat klussen kan doen. De klussen mogen onder of na schooltijd worden uit-

gevoerd, of in de avonduren. U moet denken aan het ophangen van bv.: 

schilderijen en gaatjes boren, klusjes voor de klassen etc. 

Heeft u, of kent u iemand die ons hiermee wil helpen, geef dit dan door aan  

Petra van de administratie of stuur haar een mail: petra@driecant.nl 

U zou er ons heel erg mee helpen! 

Alvast bedankt,  

Team Driecant 

Koningsspelen 

Morgen vieren wij weer de Koningsspelen!  
We gaan er een leuke en sportieve dag van maken.  

De kinderen moeten deze dag allemaal in hun school  

T-shirt naar school komen. 

 
Ze mogen ook gewoon hun fruit en drinken mee naar 

school nemen.  

 

Wij zoeken voor de groepen 4 t/m 8 nog hulpouders die 
op deze dag bij een spelletje willen staan.  

Als u graag wilt komen helpen kunt u alsnog een mailtje 

sturen naar : 

J.Verdaasdonk2@driecant.nl of naar s.broers@driecant.nl  
 

 

Vriendelijke groet, 

Werkgroep koningsspelen  

Graag willen we Bas Polderdijk, de vriend van  

juf Patricia, hartelijk bedanken voor het sponsoren van 

diverse spellen. 

mailto:J.Veraasdonk2@driecant.nl
mailto:s.broers@driecant.nl
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Beste ouders, 

Van 15 t/m 19 mei is het weer Techniekweek op onze school.  

Voor de groepen 1 t/m 4 gaat deze week over geluid.  

Voor de groepen 5 t/m 8 gaat het over achtbanen.  

Heeft iemand van u misschien een decibelmeter die wij voor deze week  

kunnen lenen? 

Mail dan naar heidi@driecant of s.broers@driecant.nl  

Namens de techniekgroep, Juf Suzanne en juf Heidi 

Techniekrijk 
Groep 6B is naar Techniekrijk geweest. 

De kinderen moesten eerst raden wat er in een doosje zat.  

Geen van de groepen had dit goed.  

Kennelijk is een geluid raden moeilijker dan je zou denken.  

 

Daarna moesten de kinderen met materiaal naar keuze een fiets maken en ook een werkend lampje hierop monteren.  

Dat was best lastig, maar één van de fietsen kan zo aan de Amstel Goldrace meedoen ;-)  

 

mailto:s.broers@driecant.nl
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Groep 3B Juf Peggy en juf Michelle 
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Groep 7 A juf Didi & Sofie 
                                                         ONTDEKRIJK 

We gingen met de auto naar Ontdekrijk. We kwamen 

aan bij een soort school, toen we binnen kwamen toen 

moesten we een pen uit elkaar halen en de onderdelen 

tekenen en weer in elkaar zetten. Daarna moesten we 

een verhaal bedenken met een brug een robot en een 

lampje. De onderdelen die je nodig had was bijvoorbeeld 

lego, jenga blokken, rietjes en stokjes, en toen ging ieder-

een in het drietal of viertal zijn eigen verhaal vertellen. 

Als je nog tijd over had mocht je met een auto iets teke-

nen. We gingen daarna weer terug naar school, het was 

wat later geworden. 

Maud en Lenore  

De boerderij  
  
We gingen met de auto naar de boerderij. We kwamen aan in het 
boeren dorp daar reed de  vader van Jelt de auto in de modder. 
Eerst reden we verkeerd en kwamen we op een stink boerderij uit-
eindelijk bleek de andere dat ook te zijn. We kwamen als eerste 
aan met ons groepje (de vader van Bram) we moesten wachten op 
de rest het duurde een eeuwigheid. Uiteindelijk waren we com-
pleet en konden we beginnen. We begonnen in een stal met de 
zwangere koeien. We moesten rustig aan doen en zachtjes zijn we 
mochten ze wel aaien en voeren. Daarna gingen we verder ze liet 
ons een grote hoop zien met voer, helemaal ingepakt met zeilen en 
banden. We liepen verder en zagen grote silo's met voer. We gin-
gen nog naar de kalfjes, en deden een quiz. We mochten nog even 
op een hooibaal klimmen en gingen toen naar de melkruimte toen 
kregen we wat te drinken en gingen terug naar school.  

 

Matthijs en Sam 

Boerderij 

We gingen naar de boerderij. Eerst reden we verkeerd en konden 

we het maar niet vinden. We dachten dat we bij de boerderij waren 

aangekomen, maar het was de verkeerde boerderij. Toen zat er ook 

nog eens een auto vast. Toen we  eindelijk bij de echte boerderij 

waren aangekomen.  kwamen we binnen bij de zwangere koeien. 

Daar mocht je ze eten geven. Daarna gingen we naar de kalfjes. Die 

kalfjes bleven daar 3 weken en dan werden ze geslacht. Toen gingen 

we naar de gewone koeien. die mocht je aaien, daar bleven we nog 

heel lang. Toen gingen we naar een ruimte waar de koeien gemol-

ken worden. En daarna kregen we een leuke koeien beker met drin-

ken er in. Daarna mochten we nog even de koeien aaien en daarna 

een leuk A-B spel. Daarna gingen we terug naar school.  

Nadine en Lieke 
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Vervolg groep 7 A juf Didi & Sofie 

Het verkeersexamen 

Een paar dagen voor de carnavalsvakantie kregen wij te horen dat we over een tijdje ons verkeersexamen hadden. We gingen 

veel oefenen en onze fietsen werden gecontroleerd. Toen brak de dag aan van het verkeersexamen. Iedereen vond het heel 

spannend. Toen begonnen de eerste kinderen te fietsen. Langs de kant stonden ouders te kijken of je je aan de regels hield. 

De route was heel lang. Als je uiteindelijk terug was moest je nog even wachten op de uitslag. Aan het einde van de dag kregen 

we te horen of we geslaagd waren, we hadden geluk want iedereen van onze klas was geslaagd.  

Verkeersexamen 

We hadden vorige week donderdag verkeersexamen. Je kreeg eerst een briefje mee met de route erop. Toen we moesten 

fietsen kregen we een jasje met een nummer erop, ook kregen we een bandje met een nummer erop wat we konden bellen 

als er een probleem was.  

We begonnen om 9.00 uur in de ochtend. Toen we aan de route begonnen, zaten er allemaal mensen aan de kant die keken of 

we het goed deden. Meteen dezelfde dag kregen we de uitslag te horen. Iedereen uit onze klas was geslaagd. Als je 45 minuten 

had gefietst gingen de volgende kinderen weer fietsen, om de 2 minuten vertrok er een kind. Er deden 3 groepen mee, onze 

klas (7A) moest als eerste fietsen. Donderdag 20 april krijgen we de diploma’s. Dit diploma bestaat uit een theoretisch en een 

praktisch deel en daar staat bij of je geslaagd of gezakt bent. Dit is ons stukje voor het Driekrantje, gelukkig zijn we geslaagd! 

Sanne en Jasmijn 
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