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Jaargang 19 nummer 3 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 19 april. 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 17 april vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra.spaandonck@janligthart.nl 

Directienieuws 
29 maart 2018 

Belangrijke data: 

30 maart & 2 april alle 

kinderen vrij! 
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Personeel 

Zowel juf  Jolanda als juf Anita zijn gestart met hun re-integratie. We wensen hen daarbij veel 

succes. Juf Margot is nog met ziekteverlof. Zij komt zo nu en dan al weer even op school.  

Wij wensen haar veel beterschap toe. 

Staking 

Zoals u maandag van ons heeft vernomen gaat onze school op vrijdag 13 april i.v.m. de staking 

dicht. 

2e hands markt 

Afgelopen vrijdag hield de kinderraad een markt waarbij 2e hands schoolspullen werden ver-

kocht. Als ware kooplui gingen zij te werk en met resultaat: 105 euro is er opgehaald. 

Dank aan alle belangstellenden en kopers en natuurlijk aan de kinderen van de kinderraad. Zij  

gaan het bedrag besteden aan het groene plein. Wat de precieze invulling gaat worden zullen  

ze in overleg gaan bepalen. 

Groene plein 

Op vrijdag 9 maart zijn we samen met een grote groep vrijwilligers van het ROC "Veiligheid en 

Vakmanschap"(VeVa) gestart met de aanleg van fase 1 van het groene schoolplein. Deze vrijwil-

ligers deden mee aan NL DOET, een initiatief van het Oranjefonds waar onze ouderwerkgroep 

sinds 3 jaar voor inschrijft. Hierna is hoveniersbedrijf De Langstraat uit Elshout, samen met 

kinderen en ouders voortvarend aan de slag gegaan. En op woensdag  21 maart, de eerste dag 

van de lente, konden de kinderen gaan spelen op een fantastisch mooi en uitdagend school-

plein! Dank aan iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen! 

Het is nu van belang dat de jonge aanplant goed kan groeien en dat vraagt nog wel voorzichtig-

heid. Wilt u bij het brengen en ophalen er op toezien dat ook jongere broertjes en zusjes niet 

onder de draden door, tussen de beplanting gaan lopen a.u.b.?  

Fietsenstalling 

Een groot aantal tegels dat bij het realiseren van het groene plein beschikbaar kwam is herge-

bruikt bij de bouw van de tribune onder de voormalige fietsenstalling van BS Bloemaert.  

Hier kunnen we straks o.a. buitenlessen gaan verzorgen.  

Daarnaast zijn de hekken die de pleinen eerst scheidden hergebruikt bij de uitbreiding van de 

fietsenstalling. Vanaf afgelopen woensdag is ook deze in gebruik. Het vraagt nog wat sturing om 

alle fietsen op de juiste plek te krijgen maar samen met de kinderraden van beide scholen  

geven we hier de komende tijd begeleiding bij. De volgende regels zijn in ieder geval van belang: 

lopen in de fietsenstalling, fiets plaatsen in het rek op de daarvoor bestemde plaats (verdeeld in 

groepen 1-2-3, 4-5-6, 7-8), leerlingen van Driecant lopen via het plein terug, niet blijven hangen 

in de fietsenstalling. 

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. 



 

 

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

Jaargang 19 nummer 3 29 maart 2018 Pagina  2 

Veiligheid 

Graag vragen we aandacht voor de veiligheid rondom de school, zeker nu het weer beter wordt en er steeds meer kin-

deren op de fiets naar school komen. Het is de bedoeling dat alle kinderen die met de fiets komen via het plein de fiet-

senstalling verlaten en oversteken bij de poort/verhoging. Dus niet via de grote poort van de fietsenstalling en dan daar 

al het fietspad over, dit levert onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties op.  
 

Kiss and Ride zone Zoals u inmiddels weet hebben we een‘kiss and 

ride’ zone. Het blijkt dat ouders toch op de kiss and ridestrook parkeren 

of in de auto wachten tot de bel gaat om dan pas weg te rijden.  

Dit is uiteraard niet de bedoeling. Daarom nogmaals het dringende  

verzoek de kiss and ride strook te gebruiken zoals bedoeld. U kunt uw 

kind op deze strook (aan de rechterkant) laten uitstappen om vervolgens  

direct weer door te rijden en daarmee plaats te maken voor een 

ander. Zo beperken we met zijn allen gevaarlijke situaties voor onze  

kinderen. Wij rekenen op uw medewerking! 

Entree toets en cito Eindtoets  

In week 15&16 wordt er in de groepen 7 een Entreetoets gemaakt.  

Wij wensen de leerlingen alvast veel succes! Tevens staat op 17-18 en 19 april voor de groepen 8 de Cito Eindtoets op 

het programma. Wij wensen ook hen alvast heel veel succes toe!  

Koningsspelen 2018 

Op vrijdag 20 april vinden de Koningsspelen weer plaats. Achter de schermen wordt nog hard gewerkt aan een 

 geweldig programma voor deze dag.  

Verkeersexamen 

De leerlingen van groep 7 zijn al druk  aan het oefenen voor het praktisch 

verkeersexamen. Tijdens dit praktisch verkeersexamen fietsen de kinderen 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. Wij wensen de groepen 7 veel succes toe!  

Het schriftelijk verkeersexamen vindt plaats op 5 april.  

De uitslagen worden in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt!  

Verder wens ik iedereen: 

Met vriendelijke groet, 

Marion van Herk. 
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MR nieuws 
 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 2 geledingen.  

De personeelsgeleding wordt gekozen door het personeel van de school.  

De oudergeleding wordt gekozen door ouders van de leerlingen van de school.  

Een benoeming binnen de MR geldt voor 3 jaar.  

Daarna mag men zich herkiesbaar stellen voor nog een periode van 3 jaar.  

De ouders die nu zitting hebben in de MR zijn John Aarde, Harold Pijfers-Bensing en Jessica de Vaan. 

Harold neemt nu voor het derde jaar deel aan de MR. Zijn termijn loopt aan het eind van het schooljaar af.  

Harold heeft kenbaar gemaakt dat hij zich herkiesbaar wil stellen. Wilt u ook meedenken en actief betrokken zijn bij onze 

school? Ook u kunt zich kandidaat stellen voor de MR.  

Stuur vóór 18 april een mail met daarin uw motivatie. Als er meerdere aanmeldingen zijn, zal er een verkiezing komen 

waarin alle ouders van de school hun stem mogen geven.  

Als er geen aanmeldingen zijn, zal de termijn van Harold automatisch worden verlengd.  

U kunt uw mail richten aan de voorzitter van de MR, Karin Bos-van Beek (karin.bos@janligthart.nl). 

 

Wat is een medezeggenschapsraad?  

 

De MR is een overlegorgaan van ouders en personeel en staat voor advies, inspraak en medezeggenschap. 

De MR spreekt voor zowel ouders als personeel. Via de MR (en de GMR) hebben ouders en personeel invloed op het 

beleid van de school. Het is de taak van de MR om ervoor te zorgen dat de meningen en belangen van de achterban  

worden vertegenwoordigd. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de  

kwaliteit van het onderwijs op school.  

 

Wat kan de MR voor U betekenen? 

 

Als ouder of personeelslid kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie. Heeft u ideeën over wat er op school  

anders zou kunnen? Heeft u suggesties? Wilt u kwijt wat er leeft onder de ouders of het personeel?  

Neem dan persoonlijk contact op met één van de leden van de MR of stuur een mail naar de voorzitter, Karin Bos-van 

Beek (karin.bos@janligthart.nl).  

Door deze informatie weten wij wat ouders belangrijk vinden en wat aandachtspunten kunnen zijn. 

We willen benadrukken dat de Medezeggenschapsraad niet de spreekbuis is voor individuele gelegenheden.  

Deze zullen in beginsel met de betreffende leerkracht of directie moeten worden besproken. 

 

Op de site van onze school (www.jldriecant.nl) kunt u de goedgekeurde notulen van voorgaande vergaderingen en  

jaarverslagen van afgelopen jaren lezen. 
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Koningsspelen 

Even voorstellen 
Hallo ouders, 

Mijn naam is Kim Peters, ik ben 22 jaar oud en ben de stagiaire in groep 7 bij Sofie (en Didi). Ik ben elke dinsdag in de klas 

aanwezig en ga graag met jullie kinderen aan de slag in de klas. Ik zit nu in het eerste jaar van de verkorte deeltijd Pabo. 

Deze stage is mijn tweede stage. Hiervoor liep ik stage op de Panta Rhei in groep 3. Ik heb net al een HBO opleiding ach-

ter de rug. Namelijk de opleiding Communicatie & Multimedia Design, iets heel anders dan de Pabo, maar toch kom ik 

niet zonder ervaring de klas in. Ik heb tijdens de laatste anderhalf jaar van die studie een half jaar voor de klas gestaan op 

middelbare scholen, een half jaar een minor kunst en cultuur educatie gedaan en als afstudeer project een lessenreeks 

over voeding opgezet voor groep 6. Bovendien geef ik ook bijles aan verschillende leerlingen van basis- en middelbare 

scholen. Graag houd ik de lessen zo leuk mogelijk door de kinderen zoveel mogelijk spelend te laten leren. Door mijn 

vooropleiding heb ik mijn creativiteit ontwikkeld en die kan ik goed gebruiken om dit doel na te streven. 

Ik heb er zin in om jullie kinderen zo veel mogelijk te helpen leren op een zo leuk mogelijke manier!  

Groetjes Kim  

Sinds enkele weken gaan de kinderen van groep 3 gezellig samen 

lezen met hun maatjes uit groep 8.  

 

Het is zo leuk om te zien hoe de kinderen van groep 3 hiervan 

genieten. Complimenten voor de kinderen van groep 8 die allemaal 

zo serieus bezig zijn om hun jonge maatjes te helpen.  

 

Michel en Mary  

Maatjes lezen 

Beste ouders, 

Nog een paar weekjes en we gaan weer sportief aan de slag met het vieren van de Koningsspelen. 

Het thema van dit jaar is 'Binnenste buiten' wat mooi aansluit bij ons prachtig vernieuwde schoolplein. We hebben ver-

nomen dat zelfs in Koninklijke kringen grote belangstelling is voor ons nieuwe plein. Misschien gaan we zelfs hoog be-

zoek ontvangen… Daarom willen we u vragen uw kind op 20 april zijn/haar blauwe schoolshirt te laten dragen en dit 

verder aan te kleden met rood/wit/blauwe en oranje accessoires. 
 

We starten de dag om 8.25 uur in de klas waarna er een gezamenlijke opening is. Om 9.00 uur gaan we samen gezond 

ontbijten in de klas. Voor kinderen waarvoor dit te laat is, is het misschien verstandig om thuis vast iets te eten. 

Kinderen moeten zelf fruit en drinken meenemen voor de pauze. 
 

Voor het begeleiden van de spelletjes in de groepen 1 t/m 3 kunnen we nog heel wat hulp gebruiken. Natuurlijk zijn ook 

opa's en oma's etc. van harte welkom om te helpen. U kunt zich inschrijven op de lijsten bij de lokalen van de groepen 1 

t/m3. 

Werkgroep Koningsspelen. 
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Avondvierdaagse 2018 
Het is bijna zover. De avondvierdaagse komt er weer aan. Van 28 tot en met 31 mei gaan 

we wandelen en hopelijk lopen jullie allemaal mee. Dit jaar is het de 67ste avondvierdaagse. 

 

Ook dit jaar lopen we niet alleen voor de gezelligheid, maar ook nog voor het goede doel.*  

Het goede doel dit jaar is: Muziekids, dit is een landelijke stichting die kinderen en hun ouders in ziekenhuis ontspanning 

bieden. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage van de brief die de kinderen vandaag mee naar huis krijgen. 

 

Ook ontvangen de kinderen vandaag het inschrijfformulier. Vul het formulier duidelijk in en vermeld of je 5 km of 10 km loopt 

en voor welke medaille dat je loopt. Heb je ook zin om mee te lopen met de avondvierdaagse schrijf je dan snel in!  

Stop het inschrijfformulier en het inschrijfgeld in een gesloten envelop en lever deze uiterlijk dinsdag 10 april 2018  

in bij Petra van Spaandonck. We hopen dat jullie weer allemaal meedoen!! 

 

Groeten Team Driecant 

* Van iedere inschrijving doneren we € 1,00 aan het goede doel 

Verkeersexamen groepen 7 

Op dinsdag 5 april maken de kinderen van de groepen 7 het schriftelijk verkeersexamen van Veilig verkeer Nederland. 
Op donderdag 19 april is het praktisch verkeersexamen. De leerlingen fietsen dan een traject waarbij zij onderweg ver-

keerssituaties tegenkomen die kenmerkend zijn voor ‘de Reeshof’. Langs de route staan controleposten die de verrich-
tingen van de kinderen beoordelen. Om mee te kunnen doen met het praktisch examen is het noodzakelijk dat de kin-

deren een veilige fiets hebben. Daarom vindt er op woensdag 4 april een fiets controle plaats.  

35 

Wedstrijd - kidsmakendeblits.nl 

http://www.kidsmakendeblits.nl/wedstrijd.html
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 Kanjers in de Lentezon...  

Het begon tijdens het zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie. De jongens van groep 8C werden knap poulewin-

naar en wisten zich zo te plaatsen voor het vervolg van het Johan Cruijfftoernooi.  

Dat vervolg kwam zondag 25 maart 2018.  

Op het Johan Cruijff Court in de Reeshof voetbalde de vriendenclub voor een felbegeerde eerste plaats om zo  

verder in het toernooi te komen. Ze werden na een paar spannende matches 2e, een verdiende plek met mooie 

doelpunten, sportiviteit, en een hoop spelplezier!  

 

Dankjewel coaches Marco en Daniël en gefeliciteerd kanjers van groep 8C!  

Kindervakantiewerk 
KVW Reeshof staat voor een hele enthousiaste club 

vrijwilligers die zich inzetten om kinderen uit de wijk 
Reeshof vol passie en energie gedurende één week in de 

zomervakantie te vermaken met sport, spel en  
spanning. 

 
Alle Reeshof kinderen vanaf 5 jaar tot en met groep 8 

zijn daarbij welkom. 

Voor meer informatie en inschrijving kunt u de website 
bezoeken: website, www.kvwreeshof.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Kindervakantiewerk. 

http://www.kvwreeshof.nl/

