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Jaargang 18 nummer 2 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 30 maart 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 28 maart vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra@driecant.nl 

Directienieuws 
23–02-2017 

Belangrijke data: 

27 februari t/m 

3maart vakantie! 
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Beste ouders/verzorgers, 

Alaaf! Wij zijn er klaar voor. Morgen barst het carnaval weer los op 
Driecant. Met onze eigen raad van elf bouwen we een feestje in de 

speelzaal. Om 08.35 uur zullen Prins Milan Wecksler en Princes Benthe 
Geerts de sleutel van Driecant in ontvangst nemen. Daarna gaan we om 

09.00 met alle groepen in een gemaskerde optocht met spandoeken 
door de wijk. Dus papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, komt dat zien! Na 

de carnavalsviering kunnen we met zijn allen lekker gaan genieten van een week vakantie. 

NLdoet 

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat 
daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. In 2017 

is NLdoet op 10 en 11 maart en wij doen ook mee!! 
De ouderwerkgroep heeft zich aangemeld bij het Oranjefonds en heeft hier subsidie  

weten te verkrijgen om op deze dag ons schoolplein met een vrolijke ‘lik verf’ op te gaan 
fleuren. Ook zullen de plantenvakken worden beplant en zullen er in school diverse klus-

sen worden gedaan door 20 vrijwilligers van het bedrijf Philips Lighting. 
Nu maar duimen voor mooi weer, dan kunnen we met elkaar onder het genot van een 

drankje en wat lekkers de handen uit de mouwen steken! Graag willen we Ilona & Sabine 
uit de ouderwerkgroep bedanken voor dit fantastische initiatief! 

Personeel 

* Ine zal na de carnavalsvakantie op de vrijdag haar werk in de klas weer gaan hervatten. 
We zijn blij dat ze weer beter is. 

* Petra heeft haar werkzaamheden weer volledig hervat. Na overleg heeft ze besloten om 
minder te gaan werken. Ze zal voortaan op vrijdag niet meer aanwezig zijn. 

Dit met ingang na de carnavalsvakantie. 
* Eva zal haar werkzaamheden weer hervatten op 11 maart na haar zwangerschapsverlof. 

Graag willen we Loes bedanken voor haar inzet in de groep tijdens het zwangerschapsver-
lof van Eva.  

* Britt zal haar werkzaamheden naast Janice voortzetten tot het eind van het schooljaar. 
* Joury zal de komende week zijn diploma ontvangen na een succesvolle stage op  

Driecant. Van harte gefeliciteerd Joury. Joury zal tot het einde van het schooljaar werk-

zaam blijven naast Stef op de dinsdagen, als groepsleerkracht. 

Begaafdheidsprofielschool 

Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief, hebben we bezoek gehad m.b.t.  

het predicaat Begaafdheidprofielschool. De commissie van de vereniging BPS heeft  

besloten haar bestuur een positief advies te geven ten aanzien van ons lidmaatschap! 

Door het enthousiasme van onze leerlingen, ouders en het team mogen we ons dan  

binnenkort officieel Begaafdheidsprofielschool noemen. Hier zijn we natuurlijk erg blij 

mee!! We willen alle betrokkenen leerlingen ouders en teamleden hartelijk danken voor 

hun inzet. 
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De komende weken gaan alle klassen van onze school weer op boerderijbe-

zoek. Het ene jaar plannen we een uitje naar de duinen onder begeleiding van 

een gids, en het andere jaar gaan we een boerderij bekijken via Klasseboeren. 

De Klasseboeren zijn boerenbedrijven vlakbij Tilburg, die een veilige en  

interessante omgeving aanbieden voor leren in de praktijk. De agrarische on-

dernemers zijn  

didactisch goed onderlegd en bieden scholieren de kans om van het boerderij-

leven te komen leren. Leren door beleven! De Klasseboeren voldoen aan het  

kwaliteitssysteem voor boerderijeducatie en de aangeboden leerstof sluit aan 

bij de kerndoelen van het onderwijs. Vele ouders hebben zich inmiddels  

aangemeld om groepjes te vervoeren. Onze dank hiervoor! Zonder uw hulp 

zijn deze leerzame uitjes niet mogelijk. 

Boerderijbezoek 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik heet Magna van Dooren, 44 jaar oud en heb een leuk gezin 

met 3 kinderen. Naast invallen in het basisonderwijs als groepsleerkracht, werk ik in mijn eigen 

praktijk als gewichtsconsulente en ben ik de studie Voeding & Diëtetiek sinds januari begonnen. 

Sinds een aantal weken ben ik, op de donderdagmiddag, werkzaam in groep 7B. Ik heb al een 

aantal middagen met deze groep gewerkt. Het vak  

Engels komt aan bod en we gaan creatief aan de slag. Inmiddels heb ik de leerlingen ook al leren 

kennen. Een fijne en open groep. En volgens mij zijn ze ook al aan mij gewend.  

Mocht je op de donderdagmiddag de klas inlopen dan kom je mij dus tegen. Tot dan! 

Even voorstellen…….. 

 

Open Ochtend 

Op donderdagmorgen 9 maart 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? Dan vragen wij u hen op deze open 

ochtend te attenderen. 
 

Driekrantje 
In het MT is het besluit genomen dat we na dit schooljaar stoppen met het Driekrantje. We richten ons op de   

groepspagina’s in de app om berichten uit de groep te delen. 
 

Ik wens u allen een fijne vakantie, Alaaf!!! 

Marion van Herk. 

MR Nieuws 
Onlangs is er vanuit de Medezeggenschapsraad geïnventariseerd of er behoefte bestaat om een thema-avond te  

organiseren omtrent het thema ‘Financiële educatie’.  

Vanwege het gebrek aan belangstelling zal deze voorlichtingsavond niet doorgaan.  

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Medezeggenschapsraad Jan Ligthart Driecant 
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Informatie voor ouders       

Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig? 
Uw zoon van vier vraagt of meisjes ook een piemel hebben. U hoort uw 11 jarige dochter zeggen dat ze verliefd is. 
Uw 8-jarige scheldt iemand uit voor homo, maar hij weet zelf eigenlijk niet wat dat is. Uw 12-jarige zoon heeft bij een 

vriendje op internet een pornosite gezien. 

Ouders en leerkrachten kunnen deze vragen en situaties dagelijks tegenkomen, thuis en op school. 

Deze vragen en situaties hebben te maken met de relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen.  

 

Preseksuele ontwikkeling 

De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, maar die zijn tot de 
puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling 

bij kinderen met het ontdekken van het eigen lichaam. Hier hoort ook de ontdekking van geslachtsdelen bij.  
Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat uw kind op de basisschool zit maakt 

het grote lichamelijke veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en de andere keer met grote spron-

gen. Tegen het einde van de basisschool start de puberteit.  

 

Basisschool: te vroeg? 

De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot van rekening veel 
tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over  

lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties 
en omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. 

Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties 

en seksualiteit te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding. 

 

De Week van de Lentekriebels 

De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren.  
In het project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht 
bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. Leerkrachten maken hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je 

Buik. De school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD.  

 

Wanneer? 

De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 20 maart tot en met 24 maart 2017. Tijdens deze week en de erop 

volgende week worden in alle groepen van Driecant activiteiten georganiseerd. 

 

Activiteiten  

Elke dag wordt er in groep 1 t/m 8 een les gegeven over relationele en seksuele vorming die aansluit bij de leeftijd en 

de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen. Er wordt gebruik gemaakt van het digitale lespakket 

‘Kriebels in je Buik’ of het lespakket ‘Relaties en Seksualiteit’ bij de invulling van deze lessen.  

 

Website 

Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele 
en seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels. 

Wij hopen dat u ook enthousiast bent en dat we u hiermee 

voldoende te hebben geïnformeerd. 

http://www.weekvandelentekriebels.nl/
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Een aantal ouders is er geweest of heeft ervan gehoord, maar voor de anderen willen we ons via deze nieuwsbrief  
presenteren. Dan hebben we het over het Ontdekstation; een creatieve plek in Hal 79 in de Spoorzone, waar kinderen 

op een speelse manier kunnen ontdekken of ze wetenschap en techniek leuk vinden. Een ‘ontdekking’ die ze wellicht 
mee kunnen nemen in hun latere schoolkeuze.  

Het Ontdekstation is sinds januari open en het heeft al heel wat jonge uitvinders over de vloer gehad.  
De ene keer met de hele klas in schoolverband, de andere keer met vriendjes of vriendinnetjes buiten schooltijd, want 

het Ontdekstation is ook buiten schooltijd te bezoeken. Bij voorbeeld op de woensdagen  tijdens de Uitvindersmiddagen 
of tijdens speciale themaweken. In de vorm van workshops worden de kinderen uitgedaagd tot tal van leuke activiteiten: 

het maken van een eigen mini film, het bouwen van robots uit oude apparaten en het maken van balancerende beesten 
van piepschuim.  Daar blijft het niet bij. Zo is er begin maart de Minecraft Mania week.  Tijdens deze workshop bouwen 

kinderen hun eigen achtbaan met Minecraft (een soort lego spel voor  op de computer) en vervolgens kunnen ze zelf 
een ritje in de achtbaan maken, doordat we gebruik maken van een greenscreen.  

Voor de jongere uitvinders (4 tot 8 jaar) is er de Beestenbendeweek (15, 17, 18 en 19 maart) waarin  alles in het teken 
staat van beestachtige knutselpret. Voor alle workshops buiten schooltijd geldt dat er altijd een (groot) ouder meekomt 

om de ontdekkingsreis samen met de kinderen te ervaren en hun te helpen bij de workshops.  
Voor meer informatie en aanmelden: www.ontdekstation.nl 

Kinderen en het Ontdekstation 

http://www.ontdekstation.nl
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Schermen Kinderkunstklas 

Enige tijd geleden hebben onze leerlingen samen met Daphne van de Kunstklas, d.m.v. action painting mooie schermen 

gemaakt.  

We hebben er zelf al geruime tijd van genoten en willen nu u als ouder in de mogelijkheid brengen om zo’n mooi  

kamerscherm te bemachtigen. 

We hebben twee stuks!! We vragen hiervoor een symbolisch bedrag van €15,00. 

Dit geld gaat naar de kinderraad, die hiervoor een passende bestemming zoekt. Ook hebben we nog een aantal mooie 

gekleurde houten klompen, die een nieuwe bestemming zoeken. Het gaat om verschillende maten namelijk: 

2 x maat 37/38  2x maat 36  1x 34/35  1 x maat 39 en twee losse klompen (ook leuk om een plantje in te doen). 

De klompen kosten € 2,00 per paar. Hoe komt u in aanmerking? 

Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief vindt 

u een invulstrookje.  

Vul het strookje in en stop deze in de doos op 

de tafel van gebouw Ééncant. De kinderen van 

de kinderraad zullen na de vakantie de loting 

verrichten. 

 Ballonnen post 

Afgelopen week hebben we met de post nog een kaartje 

gekregen van de ballonnen post tijdens het 15 jarige 

jubileum van Driecant. 

De ballonnen post was van de klas van juf. Janice uit 2014. 

Ver is hij helaas niet gekomen, sterker nog erg dichtbij!! 

Het Wandelbos. Maar niet te min willen meneer Robeerst hartelijk bedanken 

dat hij 3 jaar na het jubileum de moeite heeft genomen om het kaartje met briefje 

terug te sturen. 
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0 Ik ouder van ___________________________________________________uit groep__________________ 

heb interesse in een kamerscherm van € 15,00. 

0 Ik ouder van ___________________________________________________uit groep__________________ 

heb interesse in een paar klompen van € 2,00 maat:____________________________________ 

(*Betaling dient contant te geschieden bij de administratie). 


