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Jaargang 18 nummer 7 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 september. 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 26 september vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra@driecant.nl 

Directienieuws 
29-06-2017 

Belangrijke data: 

Laatste schooldag 

vrijdag 14 juli! 

 

In dit nummer :  

Directienieuws 1 

Vervolg directienieuws 2 

Plattegrond 2017-2018 3 

Gezocht oudervereniging 

Flessenactie Villa Pardoes 

4 

4 

Vakantie Bieb 5 

Kinderboekenweek 5 

Driecantdag 6 

 

Kunstkabaal 6 

Avondvierdaagse 7 

Jumbo spaaractie 7 

Groep 4 B 8-9 

Muurschildering 9 

Sprookjes  10 

  

  

  

  

  

Beste ouders/verzorgers, 

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar…wat is het weer voorbij gevlogen!  

Inmiddels is de wenmiddag in volle gang en wordt er na vandaag in alle groepen flink  

geruimd om de klaslokalen klaar te maken voor de grote schoonmaak in de vakantie.  

 

De groepen 8 hebben nog een geweldige musical voor de boeg op vrijdag 7 juli en een 

gezellig eindfeest, voordat ze zich kunnen voorbereiden op de middelbare school. 

Nog 2 laatste weken en dan allemaal op naar de vakantie.  

Even uit het schoolritme, de accu weer opladen.  

Wij wensen u alvast een heerlijke vakantie toe! 

Personeel 

*Zoals u in de vorige nieuwsbrief al heeft kunnen lezen, gaat Linsdey (conciërge) ons ver-

laten. We willen haar hartelijk bedanken voor alles wat ze de afgelopen 6 jaar op  

Driecant heeft gedaan en wensen haar heel veel succes in haar nieuwe baan. 

Elisa van Amelsfoort zal Lindsey gaan opvolgen. U heeft ze misschien al een meerdere 

malen op Driecant gezien, alleen dan als medewerker van het Serviceteam van de grote 

Beemd. Ze zal met ingang van volgend schooljaar alle ochtenden tot 13:00 uur als 

conciërge op Driecant werkzaam zijn. Elisa we wensen jou een hele fijne tijd op Driecant. 

*Het herstel van Janneke verloopt naar wens. Zij mag heel rustig gaan starten met haar 

re-integratie. Janneke zal voorlopig werkzaamheden buiten de klas gaan verrichten.  

We vinden het fijn Janneke weer op school te zien en wensen haar succes bij haar 

re-integratie. 

* Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een dankwoordje uit te spreken 

naar Petra (administratie), die al jaren zorg draagt voor onze nieuwsbrief. Dus Petra bij 

deze; Toppie bedankt!! 

Ouderbedankochtend 

Morgen (vrijdag 30 juni) zal de ouderbedankochtend plaats vinden in de speelzaal aan 

Tweecant. We vinden dat wij aan ieder van u, die op wat voor manier dan ook, zijn of 

haar hulp heeft aangeboden in het afgelopen schooljaar onze oprechte dank verschuldigd 

zijn. Wij bedanken ook alvast de werkgroep die deze ochtend zal gaan verzorgen. 

We hopen dat we volgend schooljaar ook weer op u kunnen rekenen. 

Jaarkalender/schoolgids 

Vandaag zal ieder oudste kind van het gezin de jaarkalender voor het nieuwe schooljaar 

ontvangen. Deze wordt eenmalig aan u verstrekt en is in digitale vorm te vinden op onze 

schoolsite. Tevens is op deze site vanaf 1 augustus de schoolgids 2017-2018 te vinden, 

www.jldriecant.nl 
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Vervolg directienieuws. 
Oudervereniging 

Met ingang van het volgende schooljaar willen we op Driecant een oudervereniging gaan opzetten, t.b.v. de  

ouderbijdrage. U leest hierover meer op pagina 4. 

Driecantdag 

We kunnen weer terug kijken op een mooie Driecantdag. De organisatie is er weer in geslaagd om een fantastische dag 

neer te zetten, waarvoor wij een heel dik compliment willen geven! Dank aan alle vrijwilligers, mensen van de scouting en 

verzorgers van de roofdier, de afvaardiging van de landmacht en kinderboerderij het Valleike. 

Tevens we willen alle ouders, opa's en omas die geholpen hebben ontzettend bedanken voor alle hulp.  

Verderop in de nieuwsbrief kunt u meer lezen over onze Driecantdag. 

Aanpassingen parkeerplaats 

Misschien is het u al opgevallen, maar er wordt druk gewerkt aan de veiligheid voor de parkeerplaats van de Grote 

Beemd. Inmiddels zijn er grote witte betonnen stenen geplaatst zodat er op deze plaatsen geen auto’s meer kunnen 

parkeren. Ook zullen er witte steentjes geplaatst worden als markering voor parkeerplaatsen. Hierdoor is nog duidelij-

ker dat u alleen in de daarvoor bestemde vakken mag parkeren. Wij rekenen op uw medewerking. 

JOP (Jongeren Ontmoeting Plaats) 

De JOP wordt nu met het goede weer druk bezocht. Dan kan ook soms voor overlast zorgen. 

Wij zijn hier ons terdege bewust van. Wij als school melden vaak klachten van de JOP. Denk aan glas en troep die ach-

tergelaten wordt door de jeugd. U als ouder kunt hier ook melding van maken via de app BUITENBETER. 

Wij vragen u om ook zoveel mogelijk melding te maken als u constateert dat er overlast is. 

Door gezamenlijk melden proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.  

Gevonden voorwerpen 

In de hal van ééncant staat een grote bak ,die inmiddels erg vol zit met gevonden voorwerpen. 

Bent u iets kwijt van uw zoon of dochter dan heeft u nog 2 weken de tijd dit uit de gevonden voorwerpenbak te halen. 

Daarna gaan alle spullen weg naar een goed doel. 

Rest mij u alvast een hele fijne vakantie toe te wensen. 

We zien elkaar weer op de eerste schooldag 28 augustus! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marion van Herk 
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Plattegrond klassen 2017-2018 

Kantoor IB 

Alexandra 

Conciërge  

Elisa 

Teamkamer 

Leermeer 

lokaal 

Groep 4 B 

Simone & Eva 

Groep 4 A 

Janneke & Saskia 

Groep 6 A 

Patricia 

Groep 5 B 

Marina & Janice 

Groep 5A 

Karin & Anita 

Groep 6 B 

Heidi 

Muziek & Spaans 

Directie 

Marion  

____________ 

Administratie 

Petra 

Ééncant 

Groep 3 B 

Peggy & Jolanda 

Groep 3 A 

Mary & Ine 

Groep 1-2 B 

Lianne & Jolanda 

Groep 1-2 C 

Margot & Suzanne 

Groep 8 A 

Michel & Sofie 

Groep 7 B 

John & Anita 

Groep 7 A 

Sofie & Didi 

Groep 1-2 A 

Derk & Suzanne 

Groep 8 C 

Joury 

Kantoor 

Stef 

 

Kantoor 

Kleuter- 

bouw 

OTL  

Peggy &  

Michel Techniek- 

lokaal 

Begane Grond Verdieping 

Verdieping 

Begane grond Twéécant 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen  1-2 

Groepen    3 

Groepen    4 

Groepen    5 

Groepen    6 

Groepen    7 

Groepen    8 

Groep 8 B 

Stef & Didi 

Groep 5 C 

Marten & Marina 

Leermeer 

lokaal 

 
Kantoren/algemeen 
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Oudervereniging Jan Ligthartschool Driecant 
We willen op Driecant een oudervereniging gaan opstarten, t.b.v. de  

ouderbijdrage. Hiervoor zijn we op zoek naar een drietal ouders die deze vereniging 

willen dragen. De oudervereniging moet officieel worden ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel waarvan alle ouders/verzorgers van de kinderen van Basisschool Jan 

Ligthartschool Driecant vrijwillig lid kunnen zijn, mits zij de (vrijwillige) ouderbijdrage 

hebben betaald. 

Doelstelling 
De oudervereniging is een uitvoerend orgaan dat als doelstelling heeft om de inning van 

de ouderbijdrage en bijbehorende administratie te verzorgen. Alsook mee te denken 
over een zinvolle invulling van de gelden. 

Aanmelden 
DUS...heeft u tijd over en bent u een creatieve ouder en heeft u affiniteit met administratie of financiën? Geef u dan op 

als bestuurslid voor de Oudervereniging van Jan Ligthartschool Driecant. Dit kan via de mail naar : petra@driecant.nl 

We willen graag inventariseren welke ouders hiervoor belangstelling hebben. 

 

 

Oproep !!!!! 
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Terugblik flessenactie 
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Oproep ouders/grootouders!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bent u misschien een ouder die het leuk lijkt om een klei-

ne act te presenteren als opening voor onze nieuwe 

schoolbibliotheek op de vide in de aula?  

Dit zal op woensdag 4 oktober in de aula gaan plaatsvin-

den samen met de opening van de kinderboekenweek met 

als thema: GRIEZELEN……… 

JL Driecant en Bloemaert gaan de bibliotheek samen in 

gebruik nemen en ook de opening zal gezamenlijk  

plaatsvinden.  

Heeft u een leuk idee, neem dan contact op met juf Mary 

van JL Driecant met als email adres: mary@driecant.nl.  

De zomerdip & het belang van lezen in de vakantie 

 

Kinderen in groep 3 willen heel graag leren lezen. Je ziet ze sprongen maken tijdens het schooljaar. Als de kinderen na de 

zomervakantie terugkomen op school, is hun leesniveau ineens gezakt. Dat noemen we de ‘ zomerdip’.  

Lezen moet je blijven oefenen, pas na lange tijd gaat het vanzelf. Vergelijk het met leren fietsen, of schakelen tijdens het 

autorijden: na oefening ga je automatiseren en dan pas gaat het vanzelf. Om het lezen vanzelf te laten gaan, is het dus erg 

belangrijk om te blijven lezen. Ook als het vakantie is.  

(bron: Lezen 2, 2016) 

Kinderen die moeite hebben met leren lezen, lezen aan het eind van groep 3 meestal nog niet vloeiend of snel genoeg. 

Ze halen aan het eind van groep 3 met moeite AVI E3, of misschien AVI M3. 

Ze hebben meestal moeite met het automatiseren: het direct herkennen van letters, woorddelen of woorden gaat niet 

vanzelf.  

 

Vaak zien we dat die kinderen in hun AVI niveau teruggezakt zijn als ze in de vakantie weinig gelezen hebben. In groep 4 

gaan de lesmethodes uit van minstens AVI M4. Kinderen met een lager AVI niveau krijgen het dan dus moeilijk. 

 

Ook in de hogere groepen zien we dat kinderen die moeite hebben met vlot en vloeiend 

lezen zijn teruggevallen vergeleken met voor de zomervakantie. Daarom is het van groot belang om in de zomervakantie 

het lezen bij te houden! Want lezen leer je alleen door het veel te doen! 

(bron: Onderwijs Maak Je Samen) 

  

Tip:  Kom deze vakantie met je kind naar de bibliotheek,  

we hebben een leuk presentje voor hem/haar klaarliggen! 

 

Vakantie Bieb 

Kinderboekenweek 

mailto:mary@driecant.nl
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Wij zijn op zoek naar kinderen die hun creativiteit 

willen ontdekken en ontwikkelen!  
 Samen met Kunstlab heeft stichting KunstKabaal Tilburg een zomeratelier georganiseerd voor kinderen van 6 t/m 12 jaar in de 

eerste week van de zomervakantie (18-19-20 juli). Drie creatieve dagen die kinderen een alternatief bieden voor het 
“standaard” kindervakantiewerk en dus vooral interessant voor kinderen met een speciale belangstelling voor  
creativiteit en beeldende vorming.  

  

Stichting KunstKabaal Tilburg is een nieuw initiatief in de stad en heeft een eigen atelier in het voormalig kleuterschool gebouw 
van de Eerste Jan Ligthartschool aan de Ringbaan Oost 275. We ontwikkelen lessen voor scholen en cursussen voor in de vrije 

tijd. Er worden contacten gelegd met scholen in de stad en we zijn binnenkort ook te boeken via Cist. Meer informatie vindt u 
op www.kunstkabaaltilburg.nl. 

 

Terugblik Driecantdag 
Op 13 juni hebben we weer een leuke Driecantdag gehad. Dit jaar was het thema 

natuur & survival. We hadden geluk, het was prachtig weer en vooral een mooie dag 

om lekker in beweging in de buitenlucht te zijn. ’s Morgens vroeg werd er al hard  

gewerkt door een flink aantal vrijwilligers, de ouderwerkgroep en leerkrachten. De 

papa van Lize uit groep 1-2 B, Bas Klaasing kwam met 2 collega’s van het leger in een 

grote legertruck speciaal naar school om 3 survivalbanen op te zetten voor de ver-

schillende bouwen. Dat zag er geweldig indrukwekkend uit. Ze bleven de hele dag om 

alle groepen te begeleiden. Wat was dat gaaf om te doen. Voor iedere bouw een heel 

parcours wat afgelegd moest worden. De kinderen vonden het echt reuze leuk en 

spannend om zo goed en snel mogelijk met elkaar samen te werken. Ze leken wel 

echte soldaten. De groepen 1 t/m 3 hebben nog een bezoek gebracht aan kinderboer-

derij ’t Valleike waar ze een speurtocht hebben gedaan. De groepen 7 en 8 hebben bij 

vrijwilligers van ’t Valleike een workshop braakballen pluizen gevolgd. Ook waren er 

veel vrijwilligers van de scouting Rey de Carle die verschillende onderdelen verzorg-

den zoals boomzagen, een kampvuurtje stoken waarin de kinderen hun eigen marsh-

mallow konden bereiden, kunstwerken konden timmeren van allerlei plankjes. Ook 

laserschieten en een ontdektocht door de wijk stonden op het programma voor de 

wat oudere kinderen. 

Na een drukke ochtend vol actie gingen we s middags gezellig op picknickkleden onze 

lunch opeten met aan het einde in de planning een roofvogelshow. Maar wat een 

pech, een van de vogels was aangevallen en daarna dus een tijdje zoek. Dit was vooral 

even schrikken voor de valkenier. 

Toen hebben we allemaal nog een lekker ijsje gegeten en konden we terugkijken op 

een ontzettend geslaagde dag! 

Eind goed, al goed, de vogel is later toch weer teruggekomen en natuurlijk waren zijn 

valkenier en wij ontzettend blij! 

En omdat we de afsluiting gemist hadden komt er bij ons op school nog een mede-

werker van de Oliemeulen langs om allerlei andere spannende dieren te laten zien. 

Iedere klas mag daarom op 11 juli daarbij een kijkje gaan nemen. 

Alle mensen die ons geholpen hebben om deze dag tot een succes te maken, reuze 

bedankt! 

Wij kijken er in ieder geval met veel plezier op terug! 

http://www.kunstkabaaltilburg.nl/
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Avondvierdaagse 2017 

Beste wandelvrienden, 

Het was weer een mooie avond4daagse.  

We hebben (bijna) iedere dag met 364 deelnemers 

gelopen. Echter heeft het weer wat roet in het eten gegooid, aangezien het 

soms even te veel van het goede was met 36 graden. 

Hierdoor hebben we voor het eerste jaar de ingekorte versie moeten lopen. 

 

Op de laatste dag was er weer een feestje bij de finish. De meeste hebben 

een medaille ontvangen!  Degene die zijn medaille niet heeft opgehaald zullen 

hem alsnog uitgereikt krijgen door de leerkracht.  

 

We hebben ook dit jaar weer veel blije kinderen en ou-

ders gezien die met plezier de avond4daagse wandelden. 

Dit geeft ons echt een goed gevoel. 

 

Wij willen iedereen bedanken voor het enthousiasme 

waarmee we samen gelopen hebben en wensen jullie 

alvast een fijne vakantie!!  

Tot de volgende avondvierdaagse! 

Groetjes, 

Debby & Bianca  

En wij als team willen Debby Vogels en Bianca Clijssen 

hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet. 

Ouders gezocht voor Jumbo spaaractie 
Voor de actie Jumbo sparen voor school zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die een handje mee willen  

helpen. De hulp die we kunnen gebruiken is o.a. het ophalen van de spaarpunten bij de Jumbo op de Heijhoef. 

Ook kunnen er punten worden ingeleverd op onze school. Alle punten moeten ingevoerd worden op de site,  

waardoor we leuke spullen kunnen bestellen voor onze school. Op school kan eventueel gezorgd worden voor een 

laptop, zodat u onder het genot van een kopje koffie of thee de punten kunt invoeren. Thuis mag natuurlijk ook. 

Wilt u meehelpen, meldt u zich dan bij Petra van de administratie of stuur een mail naar petra@driecant.nl. 

Alvast bedankt namens het team van Driecant. 
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We zijn naar het Roc Tilburg  geweest en het was heel leuk.  we hebben een placemat 

gemaakt. En we hebben met klei gebitjes gemaakt. En we hebben smoothies gemaakt. 

En de Assistenten van de tandarts hebben onze tanden paars gemaakt. 

En de assistenten van de tandarts hebben over de tanden vertelt. 

 Ze  haden een Mr Baen filmpje laten zien. 

 

Groetjes Guusje, Max en Jesper. 

Hoi ouders  

We zijn naar het ROC geweest. 

We hebben milsjeeks  

gemaakt. 

We hebben gebit,s  gemaakt.  

Het was leuk.  

 

Van Demin Nya en Danique 
 

 

Groep 4 B uitstapje naar ROC 
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Hoi roc het leukste was smoeties maken samen met jullie  en na-

tuurlijk bij de tandarts we vonden het grappig dat we blauwe roze 

tanden haden en dat  kleien en ons gebit maken.  

 

Groetjes van Lina Sidelya en Maysa   

De nieuwe muurschildering 

Hoi  

wij vonden 

het leuk  

Het klijjen 

was heel 

leuk 

 

 

 

Het roc 

was heel 

leuk 

 

 

 

 

Van luca 

en jurre en 

sem-sjef 

Op de muur tegenover ’t Valleike is een prachtige muurschildering  
tevoorschijn getoverd.  

 

Een paar weken geleden zijn een aantal kinderen uit groep 4 t/m 7  

uitgenodigd om deze tekening in te kleuren.  
De muurschildering moet de veelzijdigheid van de wijk uitstralen. 

Centraal hierbij staat de naam ‘Dongevallei’.  

 

Een mooie samenwerking tussen een kunstenaar, ’t Valleike en kinderen 
van de basisschool.  
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Thema Sprookjes bij onze kleuters 

Afgelopen 

week  

werkten 

onze  

Kleuters 

met 

het  

thema 

Sprookjes! 

 

 

Van kastelen 

bouwen 

tot 

het  

verkleden 

tot 

een  

heuse 

Prins 

of  

Prinses! 

 

 

En natuurlijk 

kan 

Roodkapje 

niet 

gemist 

worden 

in de 

Sprookjes! 

 


