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Jaargang 19 nummer 1 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag  22 februari 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 20 februari vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petravanspaandonck@janligthart.nl 

Directienieuws 
25-01-2018 

Belangrijke data: 

12 tot en met 16  

februari vakantie. 

28 februari studiedag 

alle kinderen vrij! 

 

In dit nummer :  

Directienieuws 1 

Vervolg directienieuws 2 

Kunstklas groep 4 A 2 

Ouderbijdrage 3 

Carnaval 3 

Mad Science 3 

Nieuwe regel “handen” 4 

Zaalvoetbaltoernooi 4 

Ouderenquête 5 

NLDOET 5 

Rebus 5 

Stichting Tess 6 

  

  

  

  

  

  

Geachte ouder/verzorger, 

 

De eerste maand van het nieuwe kalenderjaar zit er alweer bijna 

op. Nog twee weken en de carnavalsvakantie gaat van start.  
Ook op school gaan we op vrijdag 9 februari een carnavalsfeestje 

bouwen. U leest hier verderop in deze nieuwsbrief meer over. 

Personeel 

*Juf Margot is met ziekte verlof. We zijn blij dat we vervanging hebben gevonden in de 
personen van Figen en Charlotte. Ouders van de groep zijn hiervan schriftelijk op de 

hoogte gebracht. Wij wensen Margot veel sterkte toe. 
*Juf Anita is om medische redenen met ziekteverlof. Karin en John vervangen haar  

werkdagen  in hun eigen groep. We wensen Anita een goed herstel toe. 
 

Adviesgesprekken groep 8 en rapportgesprekken groep 1-2 en 4 t/m 7 
Volgende week vinden de rapport en adviesgesprekken weer plaats. U heeft inmiddels een 

link ontvangen om zich hiervoor digitaal in te schrijven. We rekenen op uw komst, graag 
tot dan! 

 
Adviezen en uitstroom 

De adviesperiode voor groep 8 is vaak een spannende tijd voor ouders en leerlingen.  
Het advies dat onze leerlingen krijgen in groep 8 wordt met grote zorg samengesteld.  

We willen immers dat ieder kind op de meest passende plek terecht komt.  
Dat we hier succesvol in zijn bleek vorige week weer toen we de resultaten van het  
Beatrix college ontvingen. Een groot deel van onze leerlingen is de afgelopen  jaren naar 

deze school uitgestroomd. Van de in totaal 141 leerlingen die de afgelopen 6 jaar  
uitstroomden volgt 80,1% nog steeds de leerweg die gelijk is aan het advies.  

11,3% van de leerlingen is omgestroomd, oftewel volgt een hogere leerweg dan  
geadviseerd en maar 8,5% is teruggestroomd naar een lagere leerweg binnen het Beatrix 

college. In bijgaande cirkeldiagrammen ziet u hoe onze resultaten zich verhouden tot het 
totaal van alle toeleverende scholen.  

We zijn hier met recht ontzettend trots op! 
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Kinderkunstklas 

Afgelopen weken hebben de kinderen van groep 1-2 en 3 in de kinderkunstklas met Daphne Snellaars gewerkt aan een 
zelfportret. De werkelijk prachtige resultaten hangen in de hal van Tweecant. De moeite van het bewonderen meer 

dan waard. En mocht het u ergens aan doen denken...in museum de pont is een soort gelijk werk te zien van kunstena-
res Marlene Dumas. (zie hieronder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstzaalvoetbaltoernooi 

In de kerstvakantie hebben maar liefst zes teams van onze school deelgenomen aan het  

kerstzaalvoetbaltoernooi. Er werden weer spannende wedstrijden gespeeld en er zijn zelfs drie teams naar de finaleron-

des gegaan. Van de drie teams hebben er twee een beker in de wacht gesleept! Een hele mooie prestatie dus!  

Aan alle spelers, coaches en supporters: complimenten voor jullie inzet en enthousiasme en dank voor jullie sportieve 

bijdrage.  

 

Kerstviering 

Het is alweer een tijd geleden, de kerstviering. Toch willen we graag in deze nieuwsbrief de werkgroep Kerst  

ontzettend bedanken voor hun geweldige inzet. De versiering van de school ( en later ook het opruimen daar weer 

van), de gezellige sfeer in de klassen en de drukbezochte kerstviering ’s avonds verdient een dik compliment!  

De vele ouders die langs de route van de lichtjesoptocht aanwezig waren, de druk bezochte kerstmarkt, kortom 

ook hiervoor geldt: We hadden het niet kunnen organiseren zonder de hulp van zovelen van u, bedankt daarvoor! 

Met vriendelijke groet, 

Marion van Herk. 

Kunstklas 

Emotie in klei 

Groep 4a heeft op dinsdag 23 januari een hele ochtend les gehad van juf Daphne van de Kunstklas. Eerst hebben we 
naar emoties op foto's gekeken, gevolgd door emoties in de kunst. Ogen, wenkbrauwen en de stand van de mond wer-
den goed bestudeerd, omdat die bepalend zijn voor de emotie. De kinderen moesten uit een ovale bol klei hun eigen 

hoofd boetseren. Daarna mochten ze met 
allerlei materialen in koude of warme  

kleuren versieringen aanbrengen,  
waarbij de constructie heel belangrijk was.  

 
Tot slot werd het hoofd op een sokkel  

geplaatst. Een prachtig resultaat van een 
zeer creatieve ochtend. 
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Carnaval op Driecant 

Alaaf! Vrijdag 9 februari is het weer carnaval op school. 
We gaan het dit jaar groots vieren met spetterende optredens uit alle 

klassen. We openen de dag natuurlijk met de raad van elf en dansen met 
alle klassen gezamenlijk op het openingslied. Na de opening splitsen de 

onderbouw (1 t/m 4) en de bovenbouw (5 t/m 8) zich op voor het  
verdere programma. De groepen van de onderbouw zullen als eerste hun 

optredens laten zien, waarna er een prijsuitreiking volgt door de raad van 
elf. De klas met het beste optreden zal er van door gaan met de beker. 

Na de optredens is er natuurlijk nog even de tijd om te gaan hossen.  
De groepen van de bovenbouw hebben in deze tijd een eigen invulling in 
de klas met gezellige en leuke carnavalsactiviteiten. Na de pauze zullen zij 

hun optredens laten zien en zal wederom het beste optreden er van door 
gaan met de beker. Zij krijgen daarna nog de tijd om te gaan hossen op carnavalsmuziek. Ook Jeroen komt deze dag 

langs de klassen met zijn accordeon om wat leuke liedjes te spelen en te zingen. Kortom, een dag vol gezelligheid! 

Op donderdag 11 januari hadden 

we de  
techniekvoorstelling van  

Mad Science op school. 
 De kinderen vonden het erg leuk 

en deden enthousiast mee.  

 

Uw kind heeft van ons een flyer 
voor de technieklessen gekregen.  

 

 

Vanaf maandag 5 februari beginnen deze lessen na schooltijd in het technieklokaal van onze school.  

U kunt uw kind nog inschrijven via nederland.madscience.org.  

Vorig jaar vonden de kinderen die meededen het enorm leuk en leerzaam! 

Mad Science 

Ouderbijdrage 
Graag willen we de route met betrekking tot de ouderbijdrage nog eens aan u uitleggen.  

De ouderbijdrage geschiedt op vrijwillige basis. Echter, als u het formulier dat aan het begin van het  

schooljaar wordt uitgedeeld, ondertekent, conformeert u zich met de ouderbijdrage en de regels 

hiervan. Eén van de regels is het voldoen van de ouderbijdrage van € 75,00 per leerling. Dit bedrag 

is vastgesteld door de MR. De ouderbijdrage kan ineens worden betaald of in 3 termijnen. Als u 

kiest voor de 3 termijnen, vragen wij u de termijnbedragen pas over te maken wanneer u de factuur in ontvangst 

neemt (gelieve niet eerder of later). De facturen hebben een betalingstermijn van 7 dagen. We rekenen op het tijdig 

betalen van de ouderbijdrage, omdat hier vele activiteiten uit bekostigd worden. Het bedrag van de factuur kunt u 

overmaken op het rekeningnummer dat op de factuur staat, voorzien van naam van de leerling en groep. Mocht u om 

een of andere reden de ouderbijdrage niet kunnen voldoen, dan kunt u een betalingsregeling treffen met onze  

administratie. Ook is er een stichting via de gemeente; stichting leergeld. Deze kunt u aanspreken mochten de  

financiën het niet toelaten om de ouderbijdrage te betalen. Voor meer info omtrent deze regeling  kunt u terecht bij 

Petra van onze administratie.  

Mocht u nog vragen hebben omtrent de ouderbijdrage dan kunt u binnen lopen bij de administratie of een mail sturen 

naar: petra.vanspaandonck@janligthart.nl 
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Na de vakantie stellen we een regel centraal in de hele school.  

Daar gaan we dan met z'n allen mee aan de slag!  
 

Na de Carnavalsvakantie staat de volgende regel centraal: 

HANDEN DAAR VERVEEL JE NIET MEE, 

HANDEN HELPEN, DAT IS OKE. 

Daar pikken we het volgende onderdeel uit: 

 
ALLES NETJES HOUDEN IS OKE, 

 

OP DE DRIECANT HELPT IEDEREEN DAAR AAN MEE. 

Kinderen laten vaak hun afval slingeren op het schoolplein. (Een aantal neemt niet eens de moeite om naar de afvalbak te 

lopen en laat het gewoon vallen.) 
Als u een pakje of verpakking meegeeft, zou u het dan willen voorzien van naam, zodat we weten van wie het 

“zwerfafval” is. De leerlingen kunnen elkaar er dan op gaan aanspreken. 
 

Ook in de klas willen wij graag wat meer verantwoordelijkheid zien voor het opruimen. We gaan er met alle kinderen 
dus voor zorgen dat de klassen, de schoolpleinen en de gangen  er "spik en span" uit zien.  
 

We zijn namelijk samen verantwoordelijk voor onze leefomgeving en niet te vergeten het milieu! 

 

Nieuwe regel “handen” 

Zaalvoetbaltoernooi Kerst  
Een groot compliment aan kinderen die meegedaan hebben aan het zaalvoetbaltoernooi. 

Wat een inzet en spelplezier!  

Sommige kinderen deden voor het eerst mee en dat is best spannend!  

Graag willen wij ook alle begeleiders bedanken voor het coachen.  

Op naar het volgende toernooi! 

Groeten, sportcommissie team Driecant. 
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Ouderenquête tevredenheidspeiling 
Afgelopen week, 18 januari, hebben we u gevraagd of u de ouderenquête zou willen invullen voor onze school. 

Tot nu toe hebben 25% van de ouders de bijbehorende vragenlijst ingevuld, waarvoor alvast onze hartelijke dank. 

Wij gebruiken de uitkomst van de tevredenheidspeiling om onze verbeterpunten inzichtelijk te maken en aan te pakken. 
Daarnaast geeft het ons inzicht in wat al goed gaat, zodat we dat vast kunnen houden en voort kunnen zetten. 

We vinden het belangrijk vanuit onze betrokkenheid op de kinderen en hun ontwikkeling om van u terug te krijgen op 
welke vlakken we het nóg beter kunnen doen. We willen u daarom vragen, wanneer u dit nog niet heeft gedaan,  

de tevredenheidspeiling vóór maandag 29 januari in te vullen. 

U kunt dit doen door op de volgende link te klikken: https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/KBNGR6L 

Bij voorbaat dank, 

Team Driecant 

   

  

  

Oplossen maar... 

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018 samen met duizenden organisaties in het land weer NLdoet:  

De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Onze school doet ook dit jaar weer mee. Onze school heeft zich  

aangemeld bij het Oranjefonds en heeft hier subsidie voor gekregen.  

Dit jaar gaan we op vrijdag 9 maart een start maken rondom het project: Het Groene Schoolplein. Bij slecht weer zullen 

bepaalde wanden in de school worden geverfd. We zijn nog op zoek naar bedrijven die zich willen aanmelden. Dus heeft 

u, of kent u bedrijven die hier als groep aan deel willen nemen  (max 8 pers.), dan horen wij dit uiteraard heel graag van 

u. Dus geef uw bedrijf op!  U kunt een mail sturen naar:  

marina.dusee@janligthart.nl  of naar suzanne.broers@janligthart.nl  en dan nemen zij contact met u op. 

NLDOET 

https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/KBNGR6L
mailto:marina.dusee@janligthart.nl
mailto:suzanne.broers@janligthart.nl
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Stichting Tess 
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen 

dat er kledingcontainers zijn geplaatst ten  

behoeve van stichting Tess. Er zijn al vele zakken 

met kleding gedoneerd, waarvoor onze dank. 

Maar er kan altijd meer bij! Dus heeft u nog 

kleding, die u niet meer gebruikt dan kunt u  

deze tot 9 februari inleveren op Driecant. 

Wilt u meer weten over stichting Tess, dan kunt 

u ook facebook raadplegen. 

(Zie het bericht van onze school). 

 

Namens Driecant en de familie van Summeren 

alvast onze hartelijke dank!  


