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Jaargang 18 nummer 10 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag  30 november 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 28 november vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra@driecant.nl 

Directienieuws 
26-10-2017 

Belangrijke data: 

21 november 

studiemiddag 

alle leerlingen 

om 12.00 uur vrij 
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Beste ouders/verzorgers, 
 

Met de herfstvakantie achter de rug, maken we de balans op van de eerste 7 weken van 

dit schooljaar. En wat hebben we al weer een hoop leuke en interessante zaken op het 

programma gehad. Om u een idee te geven :we hebben Kinderboekenweek gevierd, de 

nieuwe kinderraad heeft haar eerste vergadering gehad, er zijn herfstwandelingen gemaakt, 

bezoek gebracht aan de Loonse en Drunense duinen. Kortom het bruist in deze eerste 

weken al weer volop in onze school! 

Afsluiting Kinderboekenweek 

Vrijdag 13 oktober vond de afsluiting van de Kinderboekenweek plaats.  

De kinderen en ook onze leerkrachten waren verkleed in het thema “gruwelijk eng”. 

Dank aan de werkgroep die hun steentje weer hebben bijgedragen aan een geslaagde  

Kinderboekenweek. 

Textielactie  

Bent u ook zo toe aan opruimen, kleding uitzoeken en oude kleding weg gooien?  

In onze hal op Ééncant staat nog tot en met morgen (27 oktober) een textiel container, 

waar u al uw oude kleding in kunt deponeren. Wij als school krijgen hier een kleine ver-

goeding voor, die we kunnen besteden aan de leuke ideeën van de kinderraad. Dus heeft u 

kleding die u wilt weggooien? Stop deze in een afgesloten plastic zak en lever deze in 

uiterlijk morgen 27 oktober. 
 

Open Ochtend  

Donderdag 12 oktober hielden we onze eerste open ochtend van dit schooljaar. 

Vijf ouders/ouderparen kwamen een kijkje nemen. Zij lieten zich uitgebreid informeren, 

stelden kritische vragen en waren erg enthousiast over de rondleiding die ze kregen door 

de kinderen van de kinderraad. We hopen natuurlijk voor de volgende open ochtend op 

maandag 11 december, op een nog hogere opkomst, dus: Kent u ouders van kinderen die 

nog op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren), wilt u deze ouders erop wijzen dat 

er weer een open ochtend is, namelijk op 11 december, van 09.00 uur tot en met 11.00 

uur. Alvast hartelijk dank hiervoor! 

 

Typecursus 

Leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 kunnen zich weer inschrijven voor de  

Typecursus. Deze digitale cursus kan op eigen tempo thuis gedaan worden. Verderop in 

de Nieuwsbrief leest u meer. 
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Vervolg directienieuws 

Wellicht hebben jullie het al van jullie kind gehoord, maar in de kleutergroepen gaan we aan het werk met Taakspel. 

Taakspel is een programma waarmee gewenst gedrag wordt gestimuleerd en beloond en negatief gedrag wordt omgebo-
gen. De klas is in teams verdeeld waarbij ieder team een eigen kleur heeft met armbandjes, een bakje met fiches en pos-

ter. Tijdens verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld een kring, wordt gedurende een korte tijd, Taakspel gespeeld en 
benoemen en benadrukken wij als leerkracht het gewenste positieve gedrag. Als er ongewenst gedrag plaats vindt wordt 

er zonder commentaar een fiche weg gehaald bij het desbetreffende team en wordt door middel van een opmerking over 
posititef gedrag wat bij anderen wordt gezien, duidelijk gemaakt wat wenselijk is. Per week spreken we met de kinderen 

af wat de beloning is waar ze voor gaan spelen. Dat zijn altijd beloningen als extra Koekeloere kijken, op een ander 
schoolplein spelen, een keer speelgoed meenemen naar school e.d.  Per week wordt  Taakspel drie keer gespeeld en elk 

team dat na afloop van Taakspel nog fiches over heeft, heeft gewonnen.  

 

Kinderen leren zo om elkaar te helpen als afspraakjes en regels wel eens  moeilijk zijn en gaan er samen voor om de  

beloning te halen, maar  zijn eigenlijk bezig met het oefenen van gewenst gedrag, op een speelse manier. 

Taakspel 

Via de nieuwsbrief willen wij vragen of in het gezin voor Jana (groep 1-2) en Hala 

Mosa (groep 3), een Syrisch gezin er mensen zijn (ouders, oma's, opa's of anderen 
belangstellenden) die het leuk vinden om het gezin af en toe te ondersteunen. 

Dan denken we bijvoorbeeld aan voorlezen, samen een spelletje doen, een keer 
naar de bieb gaan, naar de speeltuin etc. 

 
Iedere vorm van ondersteuning wordt gewaardeerd en zo kunnen de kinderen en 

ouders wat makkelijker integreren en de taal beter onder de knie krijgen. 
De mensen die deze familie zouden willen ondersteunen kunnen dit doorgeven aan 

Mary of aan mij. 

Groetjes Lianne & Mary 

Ondersteuning gevraagd  

Kinderraad  
Graag stel ik u voor aan de kinderraad van dit 

schooljaar; 

 

Linde Nas, Mendo van Dijk, Mick van Oosten, 

Yassir Ahrouch, Tess SmitPuck Schellekens en 

Pleun van Boxtel. 

 

Zij zullen samen met mij weer de nodige onder-

werpen bespreken. 

 

Wij wensen hen veel succes met deze belangrijke 

klus. 
 

Met vriendelijke groet, 

Marion van Herk
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Uitreiking certificaat 

Uitreiking Certificaat Begaafdheidsprofielschool 

Onze school vindt het belangrijk dat een leerling zo thuis nabij mogelijk  

onderwijs krijgt dat passend is bij zijn specifieke onderwijsbehoefte,  

daarbij rekening houdend met de mogelijkheden van de school.  

Dat geldt voor alle leerlingen die ondersteuning nodig hebben op welk 

gebied dan ook. 

Binnen het onderwijs is steeds meer aandacht voor onderwijs aan begaafde 

en hoogbegaafde leerlingen.  

Het blijkt dat een groot deel van deze leerlingen ondanks hun cognitieve 

talent minder scoren, dan verwacht mag worden.  

 

Het is een misvatting dat begaafdheid een succesvolle ontplooiing betekent.  

Jan Ligthartschool Driecant probeert daarom kinderen met een  

ontwikkelingsvoorsprong, begaafdheid en hoogbegaafdheid zo snel mogelijk 

te signaleren.  

Wij herkennen en erkennen deze specifieke behoeften en we proberen 

deze leerlingen aan de hand van hun specifieke onderwijsbehoefte te  

begeleiden, zodat ze hun talenten kunnen ontplooien.  

 

Inmiddels heeft onze school dusdanig kennis en expertise ontwikkeld dat 

we het keurmerk Begaafdheidsprofielschool hebben gekregen voor de ko-

mende vier jaar. Op woensdag 15 november is de officiële en feestelijke 

uitreiking van het Certificaat Begaafdheidsprofielschool.  

 

We zijn er trots op dat we daarmee de eerste basisschool in Brabant zijn 

die dit keurmerk krijgt. 
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Opening schoolbibliotheek en Kinderboekenweek     

       2017 
Op woensdag 4 oktober was het niet alleen dierendag maar startte ook de Kinderboekenweek met als thema "gruwelijk 

Eng". En of dat niet genoeg feest was opende JL Driecant samen met de Bloemaert onze gloednieuwe bibliotheek. 
We hadden onze aula prachtig versierd voor dit mooie feest en zo konden alle kinderen per 2 jaargroepen samen met de 

jaargroepen van de Bloemaert dit feestje openen. Juf Margot, juf Marion en meneer Andy van de Bloemaert  
presenteerden elke keer een prachtig verhaal aan de kids waarna de bibliotheek symbolisch geopend werd met een 

 grappig verpakte nepdeur. Na de opening konden de kinderen samen met studenten van de Fontys dans academie uit 
Tilburg de dans van de Kinderboekenweek mee doen. Wat hebben ze genoten van dit mooie feest.  

En als jullie ouders de Koerier hadden ontvangen zagen jullie ons feestje op de voorpagina staan de dag na het feest.  
Tijdens de Kinderboekenweek mochten alle klassen naar ons ingerichte leesholletje in het technieklokaal waar onze  

stagiaires een mooi verhaal presenteerden. Ook gingen er nog klassen met hun eigen leerkracht even naar het leeshol 
om te genieten van een boek in het donker met een schemerlamp en een lekkere hangbank erbij. Na de vakantie hopen 

we boeken te gaan lenen met onze klassen maar voor het opruimen van deze boeken is er nog hulp nodig. Vandaar ook 
mijn tweede oproep aan jullie als ouders: WIE KAN ER OP MAANDAG OF WOENSDAG VANAF HALF 2 ONS  
HELPEN MET HET TERUG ZETTEN VAN DE BOEKEN ZODAT ONZE BIBLIOTHEEK MOOI BLIJFT?????  

 

Neem contact op met juf Mary en 

ze is je eeuwig dankbaar ! 
 

Kortom, leesplezier en leesgenot 

vergroot je succes in je latere  
leventje en je kunt er niet vroeg 

genoeg mee beginnen..... 

 

 

Groetjes van juf Heidi en juf Mary. 
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Reminder!! 

Typecursus “De Typetuin” vernieuwde 

cursus (leerlingen groep 6 t/m 8) 

Leer nu typen in de nieuwe Typetuin voor een voordelig tarief van €26,95 per  

persoon .De voordelen van jong en goed leren typen Leren typen is tegenwoordig net zo belangrijk voor uw kind als een 

mooi, leesbaar handschrift. Maar met tien vingers typen gaat niet vanzelf. Dat leert uw kind het beste via een bewezen metho-

de, zoals de Typetuin. Kinderen die al jong met tien vingers leren typen zijn in het voordeel. 

Zo typen ze uiteindelijk sneller dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen en er is minder kans op lichamelijke klachten 

door een verkeerde houding. Snel en foutloos typen levert bovendien tijdwinst op. Hierdoor hebben kinderen meer aandacht 

voor hun werk, iets wat de kwaliteit ten goede komt! Een typecursus is eigenlijk net zo vanzelfsprekend als leren schrijven met 

een pen. Wat houdt het in: 

-minimaal 5 dagen in de week 2x 10 minuten thuis online oefenen in de Typetuin 

-inclusief diploma of deelnemerscertificaat per mail 

-inclusief 3 examenpogingen  

-licentie is 1 jaar geldig 

-uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie 

-diploma-garantie (kijk voor de voorwaarden op www.typetuin.nl )    

Heeft u vragen over de inhoud van de cursus? Neem gerust contact op met ons kantoor via info@typetuin.nl of 013-5220579 .  

Iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00uur. Inschrijven: lever het ingevulde formulier in bij meneer René (conciërge) 

of mail het formulier naar: Rene.schuurkes@janligthart.nl   

_____________________________________________________________________________________________ 

Gegevens leerling: 

Voornaam_________________________________________________________ 

 

Achternaam _______________________________________________________ 
 

Geboortedatum ____________________________________________________ 
 

E-mailadres ________________________________________________________ 
 

Dyslexie/Concentratieproblemen/Andere leeruitdagingen  ja/nee 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Hierbij geef ik ouder van:____________________________uit groep:____________ 

toestemming om deel te nemen aan de typecursus. 

 

Tevens zal ik het bedrag van € 26.95 overmaken op IBAN: NL 07 RABO 0143 2612 66 

t.n.v. JL Driecant o.v.v. naam kind(eren) en groep. (u ontvangt na betaling de licentie) 

 Basisschool Jan Ligthart Driecant & Team De Typetuin 
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TAKKENHOEDJES 

Op vrijdag gingen de kleuters van groep 1-2 C naar de Loonse en Drunense duinen.Een combinatie van Poëzie en  
natuur! Takjes zoeken; sporen ontdekken; kabouterhuisjes ; verschillende uitwerpselen zoeken en zo meer. 

 
Hoe geweldig was het om te ruiken hoe de kabouters pannenkoeken aan het bakken waren. Maar ook het verschil in 

grootte van paardenpoep en konijnenkeutels. 

 

Heel jammer was het dat de dag zo mooi begon maar dat het steeds  

harder ging regenen waardoor we niet alles konden doen en wat eerder 
naar school terug moesten. 
Maar in de herfstvakantie met uw kind teruggaan kan natuurlijk altijd.  

Het is er supermooi en het is een heerlijk speel en wandelplek daar bij de 

Roestelberg. 

Groep 1-2 C juf. Margot & juf. Jolanda 


