
 

 

Jan Ligthartschool Driecant - Dalemdreef 25 -  5035 LZ  Tilburg -  013-4557816 -  info@driecant.nl 

Jaargang 18 nummer 3 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 20 april 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 18 april vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra@driecant.nl 

Directienieuws 
30-03-2017 

Belangrijke data: 

4 april studiemiddag 

alle kinderen om 12:00 

vrij. 

14 & 17 april alle  
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Veiligheid 

Graag vragen we aandacht voor de veiligheid rondom de school, zeker nu het weer beter 

wordt en er steeds meer kinderen op de fiets naar school komen. Het is de bedoeling dat 

kinderen via het plein de fietsenstalling verlaten en oversteken bij de poort/verhoging.  

Dus niet via het kleine poortje in de fietsenstalling en dan daar al het fietspad over,  

dit levert onoverzichtelijke situaties op.  
 

Groep 7A wint verkeersveiligidee! 

De groep van Didi en Sofie heeft onlangs de wedstrijd, uitgeschreven door de gemeente, 

voor het meest verkeersveilige idee van Tilburg gewonnen! De wethouder kwam op 

school een grote cheque uitreiken, waarmee alle bovenbouwgroepen binnenkort een  

theatervoorstelling van de ‘Bike brothers’ kunnen gaan zien op school. Tevens zijn de klas 

en juf. Didi op tv geweest bij omroep LOT (terug te vinden op youtube).Gefeliciteerd 

groep 7A met deze mooie prestatie! Een verkeerskundige van de gemeente is inmiddels 

op school geweest om de ideeën van de kinderen verder uit te komen werken. Nog voor 

de zomervakantie zullen de aanpassingen voor een veiligere oversteekplaats bij de Sassen-

heimstraat worden uitgevoerd. Meer hierover leest u verderop in de nieuwsbrief. 
 

NL Doet 

Op vrijdag 22 maart heeft er een groot team van Philips Lighting de handen uit de  

mouwen gestoken in het kader van NL DOET. Er is ontzettend hard gewerkt. Zo zijn er 

spellen gemaakt voor de koningsspelen, zijn de hart-hoofd-handen kunstwerken aan  

Twéécant opgehangen, is de muur in de toekomstige bibliotheek geschilderd, zijn er op  

BS Bloemaert muurtjes in de grondverf gezet, zijn de plantvakken aangeplant, is de  

basketbal ring opgehangen en hebben de groepen 7 en 8 een informatieve les gekregen 

over ‘licht en duurzaamheid’. Dit alles had echter niet gekund zonder de fantastische  

voorbereiding en inzet van de werkgroep bestaande uit 2 ouders, Ilona en Sabine en 2 

leerkrachten, Janneke en Marina. Daarom op deze plek een groot DANKJEWEL voor  

jullie inzet! Verderop in de nieuwsbrief ziet u de foto van het kunstwerk. 

Beste ouders/verzorgers, 

Met nog drie weken te gaan is de meivakantie weer inzicht! Tot die tijd hebben we nog 

het nodige op de agenda staan. In deze nieuwsbrief leest u hierover meer. 

Personeel 

*Onze conciërge Lindsey is opgenomen geweest in het ziekenhuis met een blindedarm-

ontsteking. Inmiddels is ze weer thuis en hopen we haar binnenkort weer op school te 

zien. We wensen wij haar van harte beterschap. 

*Ook Peggy van Breda is inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis, herstellende van een 

operatie aan haar kaak. Ook haar wensen we van harte beterschap. 
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Hij is er weer!!! 

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. Aangezien de Gemeente 

Tilburg de actie extra wil motiveren, worden de 3 scholen die het meest aantal kilo’s textiel hebben ingezameld extra 

beloond door de opbrengst te verdubbelen. 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. Elke kilo ingezameld textiel zorgt voor 3,4 kilo minder CO2-uitstoot. Bruikbare  

kleding wordt verkocht in landen als Oost- Europa, Zuid-Amerika en het Verre Oosten. Dit is zo’n 70%. Vervolgens gaat 

er 12% naar de poetslappenindustrie en 10% richting de recyclingindustrie om van de vezels bijvoorbeeld vilt,  

isolatiemateriaal of dekens te maken. Een klein restant wat overblijft verdwijnt in de verbrandingsovens. De gemeente 

Tilburg wil met de textielactie meer gesorteerd afval en daarmee de verspilling van grondstoffen tegen gaan. U heeft 

misschien in de kast wel oude kleding/textiel hangen of liggen die u niet meer gebruikt.  

U kunt deze kleding/textiel in de afvalcontainer op Driecant inleveren. (Graag in een gesloten plastic zak.) 

Alvast bedankt! 

Textielactie 

Gezocht: decibelmeters 
Beste ouders, 

Zoals ieder jaar is er ook dit jaar een techniekweek; deze is van 15 t/m 19 mei. Voor de groepen 1 t/m 4 is het  

onderwerp dit jaar GELUID. Heeft iemand van u misschien voor deze week een decibelmeter te leen? Wilt u mij dit dan 

even laten weten?  

Namens de techniekcommissie alvast enorm bedankt. 

Juf Heidi (groep 6B) 

Oudertevredenheidspeiling 

U heeft gisteren een link ontvangen voor het invullen van de oudertevredenheidspeiling. We willen u vriendelijk vragen 

om deze vragenlijst voor Driecant in te vullen, vóór 8 april. Het kost u hooguit 2 minuten van uw tijd. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

In samenwerking met Peuterspeelzaal Kinderstad en basisschool Bloemaert organiseren we op woensdag 12 april een 

Lente-Pasen project voor de peuters en kleuters. 

Deze dag zullen er op de verschillende locaties spelletjes en knutselopdrachten worden aangeboden in Lente-Pasen 

sfeer. Voor de kleuters leuk om weer eens terug te komen op de peuterspeelzaal en de peuters kunnen alvast eens een 

kijkje nemen op de basisschool.  

De tijden zijn als volgt: Groep 1-2 A  12.45 - 14.00 uur 

   Groep 1-2 B  08.45 - 10.15 uur 

   Groep 1-2 C  08.45 - 10.15 uur 

We zijn op zoek naar begeleiders om op woensdag 12 april samen met een groepje kinderen te speuren naar paaseieren, 

gezellig te knutselen en spelletjes te doen. U kunt zich opgeven bij de kleuterleerkrachten. 

Lente-Pasen project 

JOP 

De afgelopen periode blijkt er steeds meer overlast te ontstaan, voornamelijk in de vorm van zwerfafval, rondom de JOP 

op het parkeerterrein. We (MR Driecant en basisschool Bloemaert) hebben dit kenbaar gemaakt bij de gemeente.  

Die heeft aangegeven dit direct op te pakken en ervoor te zorgen dat het afval netjes wordt opgeruimd. 

 
Vriendelijke groet, 

Marion van Herk 
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Vooraankondiging avondvierdaagse 

 

Beste wandelvrienden,  

In de derde week van juni lopen we dit jaar de avondvierdaagse.  

Van 19-22 juni. 

 

Zoals jullie weten hebben we vorig jaar met z’n allen een mooi bedrag opgehaald voor het goede doel  

Gijsje Eigenwijsje. Deze organisatie was erg blij met onze donatie. De sponsoractie was, mede dankzij de  

wandelaars van JL Driecant, een groot succes.  

 

Dit jaar gaan we dat nog eens overdoen, echter met een ander 

goed doel, namelijk;             Giro555.  

 

Hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië 

en Jemen eisen razendsnel steeds meer onschuldige levens.

Steeds meer mensen uit deze landen hebben niks te eten.  

Samen kunnen we miljoenen mensen redden van de honger-

dood door NU noodhulp te bieden. Dit kan niet wachten. 

Red levens. 

Geef voor eten. 

In verband met de meivakantie is er maar een korte periode om in te schrijven voor de avondvierdaagse.  

Daarom krijgt ieder oudste kind van het gezin op 18 april een inschrijfformulier mee.  

Op het formulier staat de prijs voor het meelopen, van ieder kind en of ouder die meeloopt wordt € 1.00  

gedoneerd aan het goede doel. Ook is het mogelijk om extra te doneren! 

Je kunt inschrijven tot 21 april 2017. 

Zoals gebruikelijk kan het inschrijfgeld met het formulier in een gesloten enveloppe ingeleverd worden bij juf. Petra.   

Wij hopen dat jullie ook dit jaar allemaal meedoen en dat het weer een hele leuke week wordt.  
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De week van het jonge kind  

Aandacht voor groen en vogels thuis en in de directe omgeving van 

JL Driecant! 

 

Sinds vrijdag 10 maart hebben wij, gesteund door de mensen van NL 

doet, wat meer groen bij ons op school.  

Ook is er een aanvraag gedaan voor nestkastjes door groep 3A. 

 

De bedoeling is dat de kinderen thuis een kastje van een mus, 

gierzwaluw of vleermuis, plaatsen zodat deze uitstervende vogels de 

kans krijgen een nest te bouwen in onze wijk.  

 

Ook zullen onze kinderen zich bewust worden van hoe een vogel nu 

toch in zo'n kastje komt?? Tja, daar zullen ze dus een nestje voor moeten maken met takjes…. En dan komt het 

eitje. Want ........ in de maand mei leggen de vogels toch hun ei????? 

 

Een nestkastje van de mus plaatsen we op school. En nu maar hopen dat er veel vogels gaan komen.  

Groetjes juf Mary en de kids van groep 3A 

Nestkastjes 
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Vogelkastjes voor groep 3 juf Mary 

vervolg.. 
 

Begin maart hebben alle ingeschreven ou-

ders een vogelnestkastje ontvangen om 

thuis op te hangen. De kinderen konden 
kiezen uit een kastje voor een mus, een 

vleermuis of een gierzwaluw. De bedoeling 

is om zo deze vogels de kans te  

bieden om in het broedseizoen een mooie 
plek te vinden. Want deze vogelsoorten 

zien we steeds minder. 

 

De eerst kastjes voor de mussen hangen al 

in de verschillende tuinen.  

En nu is het wachten op een vogel die er zijn nestje gaat bouwen. 

 En dan is het wachten of er ook echt eitjes en vogeltjes in gaan komen. 

Wordt vervolgd. 

Op een heerlijke zonnige ochtend in maart vertrokken wij naar Haghorst alwaar de kids konden genieten van het bezich-
tigen van honderden geitjes en lammetjes. We gingen eerst in de stal kijken naar plaatjes en dat was wel even geduld op 

brengen voor de kids. Ze wilden immers geitjes zien.......  

 

En dat gebeurde dan ook later. Eerst gingen we naar de lammetjes en daarna naar de geitjes waar de kids de  
geitjes konden voeren. Als laatste gingen we naar de melkstal waar de geitjes gemolken worden.  

Nog even onze boterhammen opgegeten en het was weer tijd om naar school terug te gaan. Nou al....... riepen vele  

kinderen. Het was dus een leuk bezoekje geweest. Al moesten de moeders en de juf wel even wennen aan de  

overheerlijke geitengeur............. 
 

Geitenboerderij 
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Bezoek ontdekrijk dinsdag 14 maart 

In de vroege ochtend met een mooi opkomend zonnetje vertrekken we richting Ontdekrijk. Hier wacht juf Annelies ons 
al op in basisschool de VijfHoeven waar een lokaal ingericht is speciaal voor ontdekken en technieken.  

Na wat leuke uitvindingen gezien te hebben gaan de kinderen aan de slag met verschillende materialen om een mooi en 

vooral stevig decor te maken. De ouders helpen hun kinderen bij alle groepjes enthousiast mee.  

Verder is er kennis gemaakt met het robot bijtje bee-bot. Een leerzame en gezellige ochtend voor onze kids. 
Juf Mary  

Het OntdekRijk  

  
Groep 8B ging op dinsdag 14 maart naar het ontdekrijk in Tilburg centrum. Wij spraken twee leerlingen. 'Er was veel te 

doen.' Aldus Thomas en Jasper. Wat was het leukste om te doen? 'Ik vond de Probot heel leuk.' Geeft Thomas aan. 'Een 

probot is een robot die je kan programmeren en dan tekende wat je ingesteld had.' Wat kon je allemaal nog meer doen? 
'Je kon een bouwwerk maken. Maar daar moest dan wel een lichtje in kunnen branden.' 'En je kon allemaal leuke proefjes 

doen.' Ging er ook iets mis? 'Ja we stonden eerst bij het hoofdkantoor van de verhuurder van het pand. Maar het was 

eigenlijk op een school midden in het centrum van Tilburg. Wat heb jij gedaan in OntdekRijk Jasper? 'Tekenen met de 

ProBot natuurlijk!' En wat had je geprogrammeerd? 'Een J en een T van Jasper en Thomas daar werkte ik namelijk mee 
samen. 
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Groep 7A winnaar  

"Het veiligste verkeersidee van Tilburg"! 
Groep 7a heeft meegedaan met de wedstrijd 'Het veiligste verkeersidee van Tilburg'.  

Voor deze wedstrijd zijn de kinderen in groepjes op zoek gegaan naar verkeersproblemen rondom onze school en heb-

ben hiervoor samen oplossingen bedacht. De ideeën zijn aan elkaar gepresenteerd  door middel van plattegronden, po-

werpoint – en prezi presentaties. Uiteindelijk hebben ze samen hieruit het beste idee gekozen en deze ingezonden naar 
de gemeente Tilburg. Later bleek dit het winnende ontwerp te zijn. Op maandag 6 maart kwam wethouder Mario Jacobs 

naar de klas om een grote cheque uit te reiken waarmee alle groepen 7 en 8 een theatervoorstelling van de ‘Bike Bro-

thers’ kunnen gaan zien op school. Op de site van de gemeente Tilburg is hierover een leuk artikel geplaatst en ook is de 
klas op tv geweest bij Omroep Tilburg.  

Op woensdag 22 maart hebben een verkeerskundige en de wijkregisseur in de klas de ideeën verder uitgewerkt, zodat 

het idee ook echt gerealiseerd gaat worden. Binnenkort leest en ziet u hier meer over.  

We zijn natuurlijk super trots op de kinderen en feliciteren hen met deze mooie prijs!  

Verkeersexamen groepen 7 
Op donderdag 6 april maken de kinderen van de groepen 7 het schriftelijk  

verkeersexamen van Veilig verkeer Nederland. Op donderdag 13 april is het praktisch  

verkeersexamen. De leerlingen fietsen dan een traject waarbij zij onderweg verkeerssituaties  
tegenkomen die kenmerkend zijn voor ‘de Reeshof’. 

Langs de route staan controleposten die de verrichtingen van de kinderen beoordelen. 

Om mee te kunnen doen met het praktisch examen is het noodzakelijk dat de kinderen een 
veilige fiets hebben. Daarom vindt er op woensdag 29 maart een fietscontrole plaats.  

 

 

We wensen alle kinderen veel succes met de voorbereidingen voor de examens.  
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Vrijdag 21 april vieren we de koningsspelen!                                                                                           

De hele dag zal weer in het teken staan van de sportiviteit. De kinderen moeten deze dag allemaal in hun school T-shirt 

naar school komen. Als warming-up starten we op het schoolplein met het koningsspelen lied: “Okido” van kinderen 

voor kinderen.  

Daarna zullen de kinderen de verschillende activiteiten spelen. Bij slecht weer zal er een  aangepast programma komen. 

De kinderen kunnen gewoon drinken en fruit mee naar school nemen. Ook een flesje water en een handdoek kan fijn 

zijn tijdens de sportactiviteiten. We gaan er gezellige en sportieve ochtend van maken! 

Voor het begeleiden van de spelletjes bij de groepen 1 t/m 3 hebben we nog veel hulp  

nodig. U kunt zich inschrijven op de lijsten bij de klassen. 

Koningsspelen op  

Driecant 

Woensdag ochtend gingen we met de klas over de verkiezingen praten, daarna gingen we de zeven be-
langrijkste partijen benoemen. Dat waren: D66, CDA, VVD, PVV, SP, GroenLinks en de PVDA. Elk groepje 
kreeg een van deze partijen. Daar moesten we informatie over opzoeken. Toen we daar mee klaar waren 
pakte meneer Stef een pen voor het digibord. Elk groepje moest dan de vijf belangrijkste dingen van de 
partij noemen. Na dat we alles op het bord hadden geschreven kregen we ieder een papiertje, waar we 
dan onze keuze voor een partij mochten opschrijven. Toen moesten we het papiertje dubbelvouwen en in 
een kartonnen bakje stoppen waarmee meneer Stef langs kwam. Meneer Stef maakten een voor een, een 
papiertje open en zette een streepje bij de gekozen partij. De uitslag daarvan was: de D66 had er 9, Groen 
links ook, de VVD had er 7, SP had er 2, de PVDA ook en de CDA en de PVV hadden er 0. Toen we daar 
mee klaar waren gingen we met de hele klas naar de grote beemd, waar meneer Stef ging stemmen. Hij 
liet ons daar een heel groot wit vel zien met daarop alle partijen. Nadat hij met een rood potlood het in 
had gevuld deed hij het in een grote container waar alle andere stemmen ook al inzaten. Daarna gingen 
we weer terug naar de klas.  

Verkiezingen 
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Door: Jelmer en Elin groep 8B  

Deze week en aankomende week is het de week van de lentekriebels.  
En daar zijn we in groep 8B druk mee aan de slag.  

Maandag  

Maandag zijn we begonnen met het maken van een woordweb, over de dingen die we al wisten of wilden weten en zijn 

we begonnen over het hoofdstuk: Social Media en de gevaren op internet  
Er werd veel gelachen die dag.                                                                      

En we zijn veel te weten gekomen over deze onderwerpen.  

Dinsdag 
Zijn we verder gegaan met het hoofdstuk: Social Media en de gevaren van internet. 

Bijv.: Als je informatie over een onderwerp opzoekt en als je dan naar een site gaat dat je 

dan ineens rare foto's krijgt of wordt doorgestuurd naar een vreemde site terwijl je daar 

helemaal niets van hebt opgezocht.  
Daarna hebben we nog een filmpje te zien gekregen van: De Dokter Corrie Show.  

Woensdag  
Hadden we het over het geslachtsdeel van de vrouw, en over dat meisjes ongesteld worden.  

We hebben veel geleerd waar alles zit zoals: de baarmoeder, de eierstoken, en de blaas, enz.  

Donderdag  

Zijn we verder gegaan met het hoofdstuk: Het geslachtsdeel van de vrouw, toen we daarmee klaar waren gingen we 
door naar het geslachtsdeel van de man.  

Daar hadden we ook geleerd waar alles zit.  

Toen we dat hoofdstuk hadden afgerond gingen we verder naar het volgende hoofdstuk: Wat is geslachtsgemeenschap?  
  

Vrijdag  
Vrijdag zijn we verder gegaan met het hoofdstuk: Wat is geslachtsgemeenschap?  

Toen hadden we daar veel over gepraat en we zijn er nog niet aan toegekomen.  

We zijn nog steeds bezig met dat Hoofdstuk.  

 Dit was het stukje uit groep 8b over lentekriebels!  

NL Doet 
De kinderen hebben tijdens de kunstklas nieuwe 

schilderijen gemaakt van Hart, Hoofd en Handen uit 

het logo van school. Deze zijn opgehangen door de 

vrijwilligers van NL doet. Deze vrijwilligers hebben 

van onze leerling een mooie zelf geknutselde bloem 

gekregen. Alle vrijwilligers, ouders en leerkrachten 

bedankt!! 
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