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Jaargang 18 nummer 1 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag  23 februari 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 21 februari vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra@driecant.nl 

Directienieuws 
26-01-2017 

Beste ouders/verzorgers, 
 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer bijna op. Voor de komende weken 

staat er weer een heleboel leuks op de planning. U leest er in deze nieuwsbrief meer over. 

 

Personeel 

*Ine is nog steeds herstellende van een longontsteking.  

We wensen haar veel beterschap toe! 

 

Kerstzaalvoetbaltoernooi 

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

kerstzaalvoetbaltoernooi. Er werden weer spannende wedstrijden gespeeld wat twee 
teams zelfs naar de finalerondes bracht en de eerste prijs opleverde. Aan alle spelers, coa-
ches en supporters: complimenten voor jullie inzet en enthousiasme en dank voor jullie 

sportieve bijdrage.  
 

Parkeren 

In deze koude dagen is het bij het halen en brengen van de kinderen extra druk met auto’s 

rondom de school. Met name in de Sassenheimstraat levert dit onveilige situaties op.  

Er wordt op de stoep geparkeerd en dusdanig dicht tegen andere auto’s aan  dat deze niet 

meer uit het parkeervak kunnen rijden. Veiligheid rondom de school valt of staat met uw 

inzet, houding en  fatsoen. Ik doe daarom een dringend beroep op u daar rekening mee te 

houden  en de geldende verkeersregels in acht te nemen. Namens al onze kinderen heel 

erg bedankt!  
 

Onderwijsassistent in groepen 1-2 

In de komende maanden groeit het aantal leerlingen in de kleutergroepen harder dan we 
hadden voorzien. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee maar het zorgt er ook voor 

dat de klas letterlijk wat ‘voller’ wordt. Daarom hebben we besloten met ingang van 1  
februari tot in ieder geval de zomervakantie, te gaan werken met een onderwijsassistente. 

Deze zorgt voor extra handen in de groepen en kan ook met kleine groepjes kinderen  
buiten de klas aan het werk gaan. Dit geeft wat meer ruimte voor de leerlingen en we  

ondersteunen de leerkrachten hiermee om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven 
verzorgen. Uit de inmiddels gevoerde sollicitatieprocedure is Kiki Graafmans gekozen als 

onderwijsassistente. Kiki heeft zelf ook nog op de JL Driecant gezeten, al is dat natuurlijk         
wel even geleden. Komende vrijdag komt zij al kort even kennis maken.  

          Vanaf 1 februari zullen jullie haar in de kleutergroepen vanzelf eens tegen komen. 
          Kiki zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.  

          Wij wensen haar een hele fijne tijd toe op onze school. 
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7 februari visitatie vereniging Begaafdheidsprofielscholen 

Op 7 februari aanstaande zal onze school bezocht worden door een  afvaardiging van de vereniging 

‘Begaafdheidsprofielscholen’. U leest hier verderop in deze nieuwsbrief meer over. 

 

 

Hartelijke groet, 

Marion van Herk. 

Vrijdag 24 februari is het weer carnaval op school.  

We gaan het dit jaar groots vieren met een optocht masqué.  

Bij deze optocht maken we tussen 9 en 10  een rondje om de 

school, waarbij iedere klas zijn eigengemaakte maskers toont.  

Ook de muzikale omlijsting onder leiding van DJ Marc zal uiteraard weer aanwezig zijn. 

Een vakkundige jury zal zich buigen over de vraag welke klassen er dit jaar met de  

wisselbokaal vandoor gaan. 

Ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de optocht te 

komen bewonderen.  

Uiterlijk In de week voor carnaval zullen we de route bekend maken 

PS: De ouderwerkgroep zoekt nog handjes die willen meehelpen met opruimen om 12.15 uur.  

 

Carnaval op Driecant 

Rapporten 
Aanpassingen in het rapport: 

In het komende rapport hebben wij een aantal aanpassingen  
gemaakt. 
 

Wij zijn van een vierpuntschaal (Onvoldoende, Matig, Voldoende en 

Goed) naar een vijfpuntschaal gegaan (Onvoldoende, Matig,  

Voldoende, Ruim Voldoende en goed). 

Vanaf de groepen vijf zullen er steeds meer punten op het rapport 
komen i.p.v. letters.  
 

Deze veranderingen zijn te zien bij de taal- en rekenonderdelen.  

Specifieke veranderingen per jaargroep zal de leerkracht toelichten in 

de klas en tijdens het rapportgesprek. 

Dit jaar verzorgt meneer Jeroen voor alle groepen een aantal  

muzieklessen.  
 

De groepen 3 t/m 8 krijgen hiervoor een beoordeling en deze zal bij 

alle kinderen meegenomen worden in het tweede rapport.  

 
Groetjes Michel van Heeswijk 
Onderwijskundig Teamleider Bovenbouw 
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Verhoging kinderopvangtoeslag 2017!  

Wat kost BSO-opvang nu? 
Op 1 januari is de kinderopvangtoeslag weer omhoog gegaan. Vanaf 2017 komt er jaarlijks 200 miljoen 

euro extra beschikbaar voor de kinderopvang, waarvan 136 miljoen euro voor de inkomensafhankelijke 

kinderopvangtoeslag.  

Bijna elke ouder met kinderen in de opvang gaat er in 2017 financieel op vooruit. De meevaller zit tussen enkele tientjes 

tot ruim 900 euro. Om het voor ouders inzichtelijk te maken heeft Sport-BSO Pellikaan en Outdoor-BSO Warande in 

samenwerking met Kinderstad een rekentool ontwikkeld. Hiermee kunt u precies uitrekenen wat de netto kosten zijn 

voor professionele kinderopvang bij de sport-BSO. Deze kosten zijn inclusief: 

Vervoer vanaf de basisschool 

Onbeperkt fruit 

Sport T-Shirt 

Professioneel sport aanbod 

Gezonde snack 

Opvang tijdens Studie- & ADV dagen  

Lunch (wanneer van toepassing) 

Opvang tijdens schoolvakanties 

 

Bent u ook benieuwd wat de mogelijkheden en de kosten zijn?  

Op www.sportbso-tilburg.nl/tarieven kunt u het precies uitrekenen.  

Begaafdheidsprofielschool, 
 

Op onze school bieden wij ieder kind de mogelijk-

heid om zichzelf te ontwikkelen ongeacht zijn of 

haar niveau. 

Wij zijn op dit moment bezig om als eerste  

basisschool in Noord-Brabant ons te  

ontwikkelen tot begaafdheidsprofielschool.  

Dit houdt onder andere in dat we dieper ingaan op 

het maken van beleid en het uitvoeren  

daarvan, voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Op 

school is er een expertisegroep die zich hierin  

gespecialiseerd heeft. Door middel van studiemomenten wordt dit met het hele team gedeeld en gedragen. Op 7 februa-

ri a.s. zal een  

afvaardiging vanuit de vereniging ‘begaafdheidsprofielscholen’ onze school een hele dag bezoeken. 

Zij zullen o.a. met leden  van de expertisegroep,  leerlingen uit de leermeergroepen, leerkrachten en directie gesprekken  

voeren. Op basis van deze gesprekken  en eerder aangeleverde zaken zoals beleid t.a.v. meer- en hoogbegaafdheid, zullen 

zij beslissen of wij ons aspirant lidmaatschap om mogen zetten naar een definitief lidmaatschap.  

Daarmee zullen we ons dan ook officieel ‘Begaafdheidsprofielschool’ mogen noemen. 

 

http://www.sportbso-tilburg.nl/tarieven
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGjc6jutDRAhXDOxoKHQbNCxIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sportbso-tilburg.nl%2F&bvm=bv.144224172,d.d2s&psig=AFQjCNFxJwP0xy-ed2PtBmDghHPghR_Nlg&ust=1484992475340233
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Verlofbriefjes, papier en via de app 
We hebben gemerkt dat velen van u gebruik maken van het indienen van een verzoek tot verlof 

via de app. Onze dank hiervoor dat u gebruik maakt van deze manier van communiceren. 

Graag willen we u vragen om de volgende gegevens te vermelden bij het invullen van de verlof-

briefjes van de papierenversie  

Naam  : naam van de leerling 

Groep  : klasnummer EN leerkracht 

E-mail  : uw mailadres 

Opmerking : vermelden waarvoor de leerling vrij moet zijn en de tijd niet 

                          vergeten! 

De verlofbriefjes zullen per dag worden behandeld. De papierenversie verlofbriefjes worden ondertekend in gescand en 

zullen digitaal aan u terug worden gemaild. 

De verlofaanvragen via de app: 

Ook hier naam van de leerling, groep, naam van de leerkracht en uw mailadres invullen. 

Het BSN nummer is niet verplicht ! U kunt hier eventueel een x invullen. 

Via de app ontvangt u ook dezelfde dag nog een digitaal antwoord. 

We willen u erop attent maken dat ook de ziekmeldingen via de app kunnen worden doorgegeven. 

(u ontvangt via de mail een ontvangstbevestiging) 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Team Driecant 

Oproep Carnaval 

Wij zijn op zoek naar 10 witte eenpersoons lakens zonder elastiek(140x200/220 cm)  

We willen deze gebruiken om te beschilderen voor carnaval. 

Heeft u er thuis nog een liggen en wij mogen hem gebruiken, heel erg bedankt!   

U kunt deze, graag zo snel mogelijk, inleveren in groep 4C (bij juf Janneke en juf Saskia)  

Alvast bedankt! 

Oproep hulpouders luizencontrole 

Na elke vakantie proberen we in alle klassen de leerlingen te controleren op de eventuele aanwezigheid van hoofdluis. 

Hiervoor maken we gebruik van hulpouders, die een moment in de eerste schoolweek na een vakantie plannen om de 

leerlingen van een klas te controleren. Dit hoeft niet perse de maandagochtend te zijn.  

Jammer genoeg is nog niet voor alle klassen voldoende hulp gevonden om de klassen goed te controleren. 

Vandaar deze oproep. 

De klassen hieronder hebben nog geen of slechts weinig hulp om de klas luizenvrij te houden. 

Als u wilt helpen bij de luizencontrole, mag u de leerkracht van de klas hiervoor benaderen. 

   Groep 3A – juf Mary , Groep 3B – juf Peggy, Groep 4A – juf Suzanne en juf Marina 

      Groep 7A – juf Sofie en juf Didi & Groep 7B – meneer John 

Met vriendelijke groeten, 

Peggy van Breda 

Onderwijskundig Teamleider Onderbouw 
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Schoon belonen 
Dit schooljaar willen we op school gaan starten met het beter scheiden van 

afval. Tot op heden scheiden we alleen papier en zamelen we periodiek textiel 

in, maar ook PMD (plastic, metalen en drankenkartons) en GFT (groente, fruit 

en tuin) zal apart ingezameld gaan worden. Dit initiatief komt voort uit een pro-

gramma van het BAT, genaamd  

Schoon Belonen. In de klassen en op de pleinen zullen meerdere afvalbakken 

komen waarin de kinderen hun afval  

gescheiden kunnen weggooien. Het programma wordt gestart met gastlessen in de klassen, waarin de kinderen uitleg 

krijgen over het scheiden van afval. Naast het feit dat we kinderen bewust willen maken van een goede afvalscheiding, 

hopen we hiermee ook de onkosten voor het afvoeren van ons afval te verminderen. Als er meer bekend is over de 

startdatum, zullen we u hiervan op de hoogte brengen. 

Om zicht te krijgen op hoeveel afval we per categorie hebben, plannen we de tweede week na de carnavalsvakantie 

(maandag 13 tot en met vrijdag 17 maart) een try-out week. We gaan een week lang proberen al het afval gescheiden in 

te zamelen zodat we weten hoe groot de afvalbakken op het plein en in de klassen moeten worden.  

Bezoek aan Het Ontdekstation 
Op dinsdag 17 januari zijn de groepen 6 naar Het Ontdekstation in de Spoorzone gegaan. 

Het is altijd weer even spannend of het lukt om voldoende ouders voor zo’n uitje te krijgen, maar gelukkig konden we 

gaan. De kinderen zouden dit niet hebben willen missen; ze hebben genoten! 

In kleine groepjes moesten de kinderen een robot programmeren. De robot moest rijden, bochtjes kunnen maken en de 

lichtjes moesten verschillende kleuren hebben. Het was even flink nadenken en vooral heel goed lezen, maar iedere 

groep kreeg de robot aan het rijden. Een enorm leuke ervaring! 

Ook hebben de kinderen geleerd hoe ze zelf een opwindmotortje van een bout, moertjes, een touwtje en elastiekjes 

kunnen maken. Dit deden ze allemaal in een kartonnen beker en later hebben ze die versierd.  

Zo leken het kleine robots. Een priegelwerkje, maar met hier en daar wat hulp is het toch iedereen gelukt.  

Het was een super leuke ochtend! 
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Kinderkunstklas 
Juf Daphne en juf Manon van de Kinderkunstklas hebben onze school weer een bezoek gebracht. Samen met de kin-
deren van groep 5 t/m 8 zijn ze aan de slag gegaan met de missie van de school: “Onderwijs is voelen, denken en doen. 

Dat doe je met je hart, hoofd en handen.” Groep 5 t/m 7 heeft gewerkt met plastic afvalmaterialen waarbij gekeken is 
naar warme en koude kleuren. Groep 8 kreeg de opdracht om een logo te ontwerpen. Binnenkort zal de ingang van de 

school een warm welkom zijn met alle harten, hoofden en handen!  


