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Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 29 juni 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 27 juni vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra@driecant.nl 
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Beste ouders/verzorgers, 

 

Het einde van het schooljaar komt steeds meer in zicht.  

Dat betekent dat alle leerkrachten en ook wij druk aan het werk zijn met een goede 

afronding van het schooljaar. Tegelijkertijd loopt daar voor ons als directie de planning van 

het nieuwe schooljaar al naast. We doen  ons uiterste best u zo spoedig mogelijk te  

voorzien van informatie. Wij streven ernaar de groepsverdeling en de vakantieplanning in 

week 25 middels een extra nieuwsbrief aan u bekend te maken. 

 

Personeel 

Zowel Peggy als Lindsey hebben na de meivakantie hun werkzaamheden hervat. 

We zijn blij dat jullie er beiden weer zijn! 

 

Verkeersexamen 
Op donderdag 13 april hebben de kinderen van groep 7 het praktisch verkeersexamen  

afgelegd. Ze fietsten de examenroute en werden onderweg beoordeeld.  

Wij feliciteren alle kinderen met hun behaalde diploma! 

 
Koningsspelen 

Op vrijdag 21 april vierden we Koningsdag op JL Driecant. En wat een feest was dat!  

Na Bewegen is gezond, Doe de Kanga, Energie! en Hupsakee! werd dit het vijfde lied met 
dansje voor de warming up van de Koningsspelen. 

Na met de hele school Okido te hebben gedanst, was de dag geopend en begonnen de 

sportclinics en spelletjes. Met hulp van héél veel enthousiaste ouders werd het weer een 

fantastische dag. Daarom nogmaals grote dank aan alle ouders die hebben geholpen om er 
een mooie dag van te maken! En een extra dankjewel voor de werkgroep die heeft 

gezorgd voor een geweldige Koningsdag op onze school! 

 

Techniekweek  
Afgelopen week vond de jaarlijkse techniekweek weer plaats. Het thema voor dit jaar was 

achtbanen in de bovenbouw en geluid in de onderbouw. Een compilatie hiervan ziet u  

verderop in de nieuwsbrief. Langs deze weg wil ik alle hulpouders en de techniekwerk-

groep van harte bedanken voor hun inzet. Het was een  
geweldige week waarin prachtige leerprocessen plaats vonden en kinderen letterlijk heb-

ben ervaren hoe groot de uitdaging kan zijn om van je plan op papier te komen tot een  

werkelijkheid in 3D! 

 
Schoolkamp groep 8 

Op dinsdag 6 juni vertrekken de groepen 8 op schoolkamp. Wij duimen dat het weer een 

beetje mee wil werken en wensen hen alvast een fantastisch kamp toe!  
Op vrijdag 9 juni zullen zij rond 14.00u aankomen op school. 
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Avond4daagse 2017 

Cito Eindtoets 

Afgelopen week hebben we de resultaten binnen gekregen van de Cito eindtoets. Wij hebben een score behaald van 

535.3. De kinderen van groep 8 hebben laten zien wat ze kunnen! En wij als team zijn natuurlijk erg trots op hen. 

Avondvierdaagse 

Op maandag 19 juni start de Tilburgse avondvierdaagse. We hebben heel veel aanmeldingen van onze school, we lopen 

in totaal met 364 lopers. In 2016 waren er dit 321, dus ruim 40 lopers meer. In totaal lopen we met 71 lopers de 10 km 

en 293 lopers de 5 km. We hebben voor Giro 555 een bedrag opgehaald van € 364,00 uit de bijdrage Avondvierdaagse 

en € 145,30 als extra donatie, dus in totaal € 509,30. Hiervoor willen wij alvast hartelijk danken. 

De lopers zullen 4 dagen op rij de wandelschoenen aan trekken om daarna op donderdag 22 juni de welverdiende  

medaille in ontvangst te kunnen nemen. Wij wensen alle lopers alvast veel plezier en succes toe! 

Textielactie 

De afgelopen week heeft u uw oude kleding/textiel weer in de container in de hal van de school in kunnen leveren. En 

velen van u hebben dat ook gedaan. Er is in totaal 351 kilo opgehaald, goed voor een bedrag van € 80,73.  

De kinderraad zal een goede bestemming voor dit bedrag bedenken. Wij bedanken u allen hartelijk voor uw bijdrage. 

 

 

Het is bijna zover; de avond4daagse staat voor de deur! Vorig jaar was een groot succes en ook dit jaar loopt Driecant 

weer met zo’n 364 deelnemers mee die zich hiervoor hebben ingeschreven. Het zou leuk zijn als we allemaal het nieu-

we Driecant-shirt aan doen, zodat we goed herkenbaar zijn (shirts zijn eventueel te koop bij Petra van Spaandonck). 

Op de site van de Tilburgse Avond4daagse (www.avd-tilburg.nl.) kun je een week van te voren  de routes al bekijken. 

(Wij zullen deze tijdig aan u doorgeven.) De vertrektijd is iedere dag om 18.30u. Zorg dat je op tijd bent! Ook dit jaar 

hebben we, de eerste drie dagen, een rustpunt, waar een juf of meester klaar staat met  

iets lekkers. Let daarom goed op de Driecantvlag! Ook op de laatste dag  

hebben we natuurlijk iets voor jullie geregeld. Deze dag krijg je nog iets  

lekkers wanneer je je medaille in ontvangst hebt genomen!  

Medailles worden dit jaar op donderdagavond na het wandelen NIET op school  

opgehaald, maar wij zullen met leerkrachten aanwezig zijn op het plein 

van de Rooi Pannen. We zijn herkenbaar aan de Jan Ligthart Driecant banners. 

 Wij hebben er weer veel zin in, we hopen jullie ook! Tot dan! 

Groetjes van Debby Vogels en Bianca Clijsen. 

Commissie avond4daagse 

De kinderraad heeft hard meegedacht over hoe we de leerling toiletten netjes  
kunnen houden gedurende de dag. Om iedereen hiervoor extra te motiveren hebben 

zij een wedstrijd bedacht die vanaf deze week van start gaat. 

Onder het motto ‘Let’s Plee’ houdt het schoonmaakbedrijf gedurende de week bij 

welk toilet er na een schooldag het meest netjes uitziet. De groep die hun toilet het 

meest netjes houdt wint die week de ‘pleebokaal’! 

De ‘pleebokaal’(zie foto) is een wisselbokaal en zal elke week naar een  andere groep 

gaan. Per gebouw is er een wisselbokaal beschikbaar. We hopen op deze ludieke ma-

nier bij te dragen aan de toilet hygiëne. 

Dank aan  Kim van Lierop uit de kinderraad die samen met haar moeder twee  

prachtige bokalen heeft geknutseld! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marion van Herk 

Pleebokaal 
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Vakantie Bibliotheek 
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Stichting Yayasan Setetes Embun te Java en JL Driecant 
Afgelopen Kerstperiode heeft iedereen van onze school zich ingezet om samen met de kids iets moois te maken dat we 

op de Kerstmarkt verkocht hebben…….. 

Dit heeft toen in een geweldig bedrag geresulteerd waarvoor ik iedereen ontzettend dankbaar ben. 

Zo kon ik in januari een eigen stichting in het leven roepen om te zorgen dat er kinderen in Cilacap te Java onderwijs 

kunnen gaan krijgen.  

Ook de moeders worden opgevangen en ondersteund. Ze leren zelf spulletjes te maken die verkocht kunnen gaan wor-

den. Van deze kleine winst zullen zij hun kinderen naar de plaatselijke school kunnen gaan sturen in de toekomst.  

Eerst gaan we deze groep kinderen uit de Kampong in Kroya te Cilacap wegwijs maken in het hele onderwijsprogramma. 

Ook hier gaan we inzetten op de 3 pijlers HART- HOOFD - HANDEN net zoals op JL Driecant.  

In de meivakantie was het dan eindelijk zover dat ik naar Java kon vertrekken om het project te bezoeken. 

Een spannende maar geweldige ervaring. Wat was er al veel werk verricht daar. Maar hoe anders is het hele leven en de 

cultuur daar ook.  

Af en toe komen de kinderen naar het schooltje dat op dit moment qua ruimte wordt uitgebreid. Alle activiteiten vinden 

plaats op het buiten terras van het woonhuis van een van de bewoners aldaar. Iedereen uit de Kampong die iets kan 

komt vrijwillig een activiteit uitvoeren.  

Zo wordt er samen gelezen. Kinderen of ouders die kunnen lezen gaan voorlezen. Uit de rijstvelden wordt leem gehaald 

dat als klei dient. Er is schrijfmateriaal en schriften gekocht voor de lessen rekenen en taal. Tekenvellen, wasco en verf is 

er aangeschaft om ook deze lessen te kunnen verzorgen. In de tuin van de buren worden er spelletjes gespeeld. Buurtbe-
woners leveren vrijwillig voorbeelden aan van kleine spulletjes die ze van afvalmaterialen maken die ze dan overdragen 

aan enkele moeders die dit ook gaan leren. Zo leert iedereen MET en VAN  elkaar.  

Verder is er net als bij ons op school erg veel aandacht voor 

dans. Hier wordt met name aandacht geschonken aan de 
traditionele paardjes dans van midden Java.  

Wij gaan hier op school ook eens mee aan de slag.  

Een leuke uitwisseling lijkt mij dit wel. 

En….mocht u wat meer informatie willen of misschien  
wel donateur willen worden voor een paar euro per maand. 

Laat wat weten of kijk even op de site van de stichting. 

www.yayasansetetesembun.org 

juf Mary 

 

http://www.yayasansetetesembun.org
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Op vakantie naar Marokko, Kaapverdië, Turkije ……? 
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kin-

deren gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar ook voor 

Kaapverdië en andere landen ver weg, adviseren wij vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A).  
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie via de toiletten, deur-

klinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden. 

 

Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met  

vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel  

gezondheidsproblemen te voorkomen.  

Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op website van GGD Reisvaccinaties   

Verkeersaanpassingen 
 

 

Na de zomervakantie zullen er de volgende aanpassingen  

worden gemaakt rondom de school; 
 

 Het trottoir bij de oversteek van de Sassenheimstraat 
verbreden naar 3,50 meter zodat hier genoeg kinderen  

kunnen opstellen. 
 

 Bij deze oversteek 4 palen en 4 tegels aanbrengen van 
de Dick Bruna. 
 

 Het slinger pad voor de voetgangers beter laten aanslui-

ten op de oversteek. 
 

 De voorrang op het Schaijkpad 

regelen d.m.v. haaientanden op de zijstraten. 
 

 Het fietspad welke de twee gebouwen kruist onderbre-

ken zodat er een plein ontstaat. 
 

 Op dit plein een 6-tal Dick Bruna tegels zodat het voor 

de fietsers ook duidelijk is dat hier kinderen over kun-

nen steken en spelen. 
 

 Op 4 hoeken waar het fietspad het plein kruist een 

Dick Bruna paal plaatsen. 

 

Zo hopen we dat de verkeersveiligheid rondom onze school 

zal verbeteren. Natuurlijk hangt de veiligheid ook af van onze 

leerlingen en u als ouder/verzorger die de kinderen naar en 

van school haalt. Door de juiste regels te handhaven gaan we 
er van uit dat het voor een ieder overzichtelijker en veiliger  

zal zijn. 

Wij rekenen op u medewerking! 

Let op !! Extra verkeershinder: 

Namens gemeente Tilburg zal Heijmans Infra van dinsdag 6 juni t/m maandag 12 juni a.s. asfaltonderhoud uitvoeren op de 

Reeshofweg.  

Het gaat om het gedeelte vanaf de rotonde van de Witbrantlaan West tot en met de rotonde bij de Kijkduinlaan/

Dalemdreef.  

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het frezen van het asfalt en het opnieuw aanbrengen van nieuw 

geluidreducerend asfalt. 

Zoals u al in de Nieuwsbrief van de maand maart 

heeft kunnen lezen, heeft groep 7 A het  

verkeersveilig-idee gewonnen. 

De aanpassingen waarop over zijn gesproken wor-

den nu definitief. 

Hiernaast leest u wat deze aanpassingen zijn. 

Zie ook onderstaande plattegrond. 

 

http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijke-geelzucht
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Beste belangstellende van de Kinderuniversiteit, 

 

Omdat je al eens eerder een les hebt gevolgd bij de Kinderuniversiteit, 
attenderen we je er graag op dat woensdagmiddag 7 juni het laatste  
college van dit schooljaar staat gepland in de aula van Tilburg University. 
Je kunt je hiervoor vanaf nu aanmelden. 

 

Het college is voor alle kinderen uit groep 6 t/m 8 van de basisschool.  
Professor Alkeline van Lenning  neemt je samen met David Janssens 
(docent) mee naar haar onderzoeksgebied. De titel van het college is  
‘De pestkop en het publiek’ (het verhaal achter pesten).  
Het belooft weer een heel leerzaam en leuk college te worden! 

 

De toegang is gratis en natuurlijk zijn ouders/begeleiders van harte  
welkom. 

Locatie en tijd: van 15.00 – 16.00u in de aula van Tilburg University. 

Meer informatie (en aanmelden): 
 www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit 

 
Zien we je binnenkort weer bij de Kinderuniversiteit? 

Flessenactie Villa Pardoes 
Vanuit de Beatrix College is er een project georganiseerd waar onze school aan heeft deelgenomen. Het project heet 

‘BMO’, met als doel de wereld beter maken. We hebben statiegeldflessen ingezameld en de opbrengst hiervan gaat naar 

Villa Pardoes. De klas die de meeste flessen opgehaald heeft, mag naar een benefietmiddag waar o.a. Gers Pardoel komt 
optreden en waar de cheque uitgereikt zal worden aan Villa Pardoes. Iedereen die een fles ingeleverd heeft, dank jullie 

wel! De klas die gewonnen heeft met 193 flessen, is groep 6a van juf Patricia.  

 

https://forms.tilburguniversity.edu/272
http://www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
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Iedereen vonden dit uitbundig leuk. We hebben veel geleerd.  

In het volgende stuk lees je hier meer over. Veel leesplezier. 

Het begin van de week: 

De opening van de week ging als volgt, Er kwam een professor van MAD SCIENCE. Hij kwam vooral veel 
uiteggen (en experimenteren) over ijs en vuur. Dit was zo leuk dat er in de pauze veel over gepraat 

werd.

Door de week: 

Door de week zijn de klassen een achtbaan gaan tekenen. We hebben ook een ervaring in de engste 
achtbanen van de wereld meegemaakt.  Niet in het echt natuurlijk maar op een groot scherm. We heb-

ben ook een filmpje gezien over de G-krachten.  

Tot slot: 

Het was allemaal heel erg leuk maar ook leerzaam.  

   In de week van 15 t/m 19 mei was het techniekweek op school.                                                            

   Het thema voor de groepen 1 t/m 4 was geluid.        

   De techniekweek werd geopend in de aula door een techniekshow van Mad Science.         

   Pim en Jéno hebben er een stukje over geschreven. 
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