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Jaargang 17 nummer 9 

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

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

Of mail: petra@driecant.nl 

Directienieuws 29-09-2016 

Beste ouders/verzorgers, 
 

De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er alweer bijna op. Met het weer waarmee 

we nog een beetje in de vakantiestemming bleven hebben we de eerste weken al hard ge-

werkt. Komende week start op woensdag de Kinderboekenweek waar we op school veel 

aandacht aan zullen  besteden. Het plezier en  belang van lezen benadrukken  we hier mee. 

Daarnaast staat op 11 oktober de eerste open ochtend gepland voor nieuwe ouders. En 

zo staat voor we het weten de herfstvakantie al weer voor de deur. 

Personeel 

*Juf Eva is met ziekteverlof dat begin oktober over zal  gaan  in zwangerschapsverlof. Ilon-

ka Mol vervangt haar tot de herfstvakantie. Ouders van deze groep zijn hiervan al op de 

hoogte gebracht. 

*Petra heeft een operatie ondergaan  en is daardoor tijdelijk afwezig. We hopen op een 

voorspoedig herstel zodat zij na de herfstvakantie haar werkzaamheden  weer kan hervat-

ten. 

Verkeerssituatie Grote Beemd 

In de zomervakantie is de ‘kiss and ride’ zone aangelegd rondom het teerveld. Natuurlijk is 

dit even wennen maar we zijn enthousiast over het begrip en de medewerking van eenie-

der om hier een succes van te maken ten behoeve van de verkeersveiligheid van al onze 

kinderen. Bij het surveilleren hebben  verschillende ouders me al aangesproken met tips en 

ideeën ter verbetering, dank daarvoor. Binnenkort zitten we weer met de gemeente om 

de tafel en zal ik deze tips en ideeën ook met hen bespreken, in de hoop dat deze ook op 

korte termijn kunnen worden opgepakt.  Uiteindelijk staat of valt het met uw inzet en me-

dewerking en ik vind het heel fijn te ervaren dat die er ook is! 

Kinderraad 

In de groepen 6 tot en met 8 heeft de verkiezing voor de kinderraad weer plaats gevon-

den. Morgen is de eerste vergadering. We gaan dan volgens traditie ook op de foto. In de 

nieuwsbrief van oktober stelt de kinderraad zich aan u voor. 

App en website 

Zoals u weet hebben sinds dit schooljaar een nieuwe website en  een eigen Driecant app. 

Deze laatste blijkt al een groot succes, ruim 400 downloads zijn een feit. Super, want de 

app is handig om uw kind ziek te melden of verlof aan te vragen. Tevens vind u hier de 

jaarkalender waardoor u altijd de vakanties en  vrije dagen bij de hand hebt. 

Op de pagina van de groep vind u o.a.  foto’s en informatie specifiek voor de groep terug. 

Dus mocht u de app nog niet hebben gedownload, doe dat dan snel! (dit kan heel makke-

lijk via de button op onze website: www.jldriecant.nl) 

    Hartelijke groet, 

    Marion van Herk 
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Vorige week vond de eerste buitenspeelweek weer plaats. Deze week, in 

het leven  geroepen door de kinderraad, staat in het teken van buitenspelen 

met speelgoed dat je normaal niet mee naar school mag nemen. Dat het bij 

de kinderen in de smaak valt weten we ondertussen maar het animo lijkt 

nog steeds te groeien gezien de volle gangen waar stepjes, waveboards, 

skeelers en spacescooters geparkeerd worden. We krijgen wel eens vragen 

over de veiligheid op het plein met al deze materialen (zeker nu kinderen 

ook oxboards meebrengen). Het blijkt echter dat er prima rekening wordt 

gehouden met elkaar en dat de ‘snelheid’ binnen de perken blijft. We zien 

dat er ondanks de drukte nog bijna fijner wordt gespeeld dan in de overige 

weken! Kortom een mooi initiatief van  de kinderraad dat in de afgelopen 

jaren is uitgegroeid tot een leuke traditie. In de jaarkalender vindt u de  

planning van de buitenspeelweken terug. 

 

 

Voor de goede orde nog een paar belangrijke zaken op een rij: 

- het meebrengen van stepjes, waveboards, oxboards etc. gebeurt op eigen     

risico. School is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal. 

- alleen de kleuters mogen fietsjes meebrengen. Zij hebben afzonderlijke 

pauzes waardoor de drukte te overzien blijft. 

Buitenspeelweek 

Woensdag 28 september is de grootste en populairste scholenactie van  

Nederland weer van start gegaan: De Kinderpostzegelactie.  

Ook onze leerlingen uit groep 7 gaan zich inzetten voor kinderen die dat hard 

nodig hebben: voor kinderen door kinderen!  

Dit jaar sieren afbeeldingen van Fiep Westendorp de kinderpostzegels.  

Wilt u zien waar onze leerlingen zich voor inzetten, kijk dan op  www.kinderpostzegels.nl/filmpjes  

We wensen alle kinderen heel veel succes, want ze helpen met hun inzet andere kinderen die het minder goed hebben.  

Kinderpostzegels 

In de week van  5 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek.  

Het thema van dit jaar is Voor altijd jong! 

Op woensdag 5 oktober om 08:30 uur zal de Kinderboekenweek worden 

geopend op het plein van de Eencant. Uiteraard bent u van harte welkom 

om te komen kijken.  

Vrijdag 14 oktober om 12:00 uur zijn alle ouders en natuurlijk de opa’s en 

oma’s uitgenodigd om in de klassen komen kijken naar wat de kinderen 

allemaal gemaakt hebben.  

Kinderboekenweek 

http://www.kinderpostzegels.nl/filmpjes
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Hij is er weer!!! 

In de week van 31 oktober tot maandag 7 november 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 al 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 verbran-

dingsovens. De gemeente Tilburg wil met de textielactie meer gesorteerd afval en daarmee de verspilling van grondstof-

fen 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! 

De schoolpunten worden van 7 september t/m 11 oktober 2016 uitgegeven bij de deelnemende Jumbo-winkels:  

AaBe-straat, Arner, Bart van Peltplein, Broekhovenseweg, Heyhoefpromenade, Lieve vrouweplein, Pater vd Elsenplein 

 

Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding van € 10,- een schoolpunt met een code. Op 

de website jumbosparenvoorjeschool.nl kunnen heel eenvoudig de punten toegewezen worden aan Driecant. 

Hoe meer punten onze school verzamelt, hoe meer wij kunnen besteden aan spel- en leermaterialen. Aan het einde 

van de actie wordt het beschikbare budget over alle deelnemende scholen verdeeld op basis van het aantal ontvangen 

schoolpunten. Iedere school krijgt dan een cheque uitgereikt waarmee aankopen (zonder of met bijbetaling) kunnen 

worden gedaan uit een grote selectie producten van gerenommeerde  

schoolleveranciers.  

Als u klant bent van Jumbo willen wij u vragen om de schoolpunten die u spaart via bovengenoemde website aan  

Driecant toe te wijzen.  

 

 

Wij vragen u nadrukkelijk niet om speciaal voor deze 

actie uw vertrouwde supermarkt tijdelijk in te wisselen 

voor Jumbo.  

 

Via deze weg bedanken we alvast alle mensen die voor 

ons willen sparen!! 

 

Textielactie 31-10 tot 07-11 

Jumbo Sparen voor je school 
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Stagiaires 

 

Ik ben Eric Smulders en 20 jaar oud. Ik zie mezelf als een sportman. 

Ik heb veel sporten beoefend. Ik heb geturnd, gevoetbald, Krav Ma-

ga beoefend, gewindsurft en op het moment dans ik salsa. Ik woon 

nog thuis bij mijn ouders in de Reeshof. Ik heb 2 oudere broers en 1 

zus, daarnaast ben ik oom van 5 neefjes en nichtjes.  

Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Fatmanur. Ik ben 20 

jaar oud en woon in Breda. Ik zit in het eerste jaar van de Pabo op ho-

geschool Fontys in Tilburg. Ik ga dit jaar stage lopen op het  

Jan Ligthart Driecant in groep 7A. 

Ik ben iedere dinsdag aanwezig.  

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten?  

Vraag het me gerust! 

Met vriendelijke groet, 

Fatmanur 

 

Hallo allemaal! Ik ben Jasmijn en ik ben 19 jaar oud. Ik loop tot aan 

januari stage in groep 7C bij juf Katja op dinsdag en woensdag. Na een 

half jaar wissel ik van stagegroep. Ik heb hiervoor de opleidingen Peda-

gogisch Medewerker en Onderwijsassistent afgerond. Ik zit nu in mijn 

tweede jaar op de pabo. Ik vind het leuk om de kinderen iets bij te 

brengen en ze te zien ontwikkelen. Ik heb heel veel zin in dit school-

jaar! U kunt mij altijd benaderen voor vragen of een praatje! 

 

Hey, Ik ben Raymon, 21jaar en kom uit Dongen. Je denkt vast:’ 

wie wil er nou een leraar worden’, maar na 2  

weken stage gelopen te hebben, bij de kleuters, dacht ik,dit be-

valt me we wil heel goed. Dus ben ik naar opendagen gaan kij-

ken en uiteindelijk me ingeschreven. Het komende half jaar 

loop ik stage in groep 1/2A, ik hoop dat het een leuke tijd 

wordt. 

 

Ik ben Amy van Zanten. 

Ik zal het komende halfjaar stage lopen bij uw kinderen in de klas (groep Hei-

di) Ik ben 19 jaar en ik zit in het tweede jaar van de pabo. 

Ik zal dit halfjaar 2 dagen in de week stage lopen op dinsdag, woensdag, en 

om de vijf weken een hele week. 

Ik heb zelf ook op de Jan Ligthart Driecant gezeten. 

 

Hallo! 

Ik ben Anne en ik loop stage bij juffrouw Mary in groep 3. 

Ik zit nu in het derde jaar van de PABO. Ik sta nu tot februari in deze groep 

en ik hoop hier veel te leren. 

Mijn hobby’s zijn zingen en piano spelen. 

Ik geef als ik tijd heb bijles en ik pas af en toe op bij kennissen. 
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Wat is een medezeggenschapsraad? 

De medezeggenschapsraad (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. De raad vergadert over zaken als hoogte en besteding van de ouderbijdrage, maar geeft ook advies over de 

schoolgids, het vakantierooster, de formatie, etc. 

De 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. 

 

Onze MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: 

Margot Nuijten (leerkracht), Karin Bos leerkracht), Harold Pijfers-Bensing (ouder), Jessica de Vaan (ouder), Patricia de 

Leeuw (leerkracht), John Aarde (ouder) 

 

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@driecant.nl).  Door deze informatie weten wij wat ouders belangrijk vinden en wat aandachtspunten zijn. 

 

We willen benadrukken dat de MR 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. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de MR, 

Karin Bos-van Beek (Voorzitter MR) 

Medezeggenschapsraad Jan Ligthart Driecant 

mailto:karin@driecant.nl
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Beste ouders, 

 

De Warandeloop Tilburg bestaat dit jaar 60 jaar, de jubileumeditie vindt plaats op 25, 26 en 27 november.  

Op zaterdag staat de zesde editie van het Tilburgs Scholen Kampioenschap Cross (TSK Cross) op het programma.  

 

Programma zaterdag 26 november  

Het TSK Cross start om 09.50 uur, gevolgd door de prijsuitreiking om 12.00 uur. De prijsuitreiking van het TSK Cross 

en de individuele scholierenlopen is binnen in de grote horecatent. Op de allerjongsten na (t/m 6 jaar) lopen alle basis-

scholieren een afstand van 1200 meter. Meisjes en jongens lopen apart. Het volledige tijdschema is te vinden op de 

website van de Loket.nl Warandeloop onder de link warandeloop.nl/scholieren. Voordat het TSK Cross op gang wordt 

geschoten, is er voor alle scholieren een energieke warming up op het middenterrein.  

 

TimTom Speelpaleis  

Onze partner Attractieverhuur TimTom bouwt een overdekt speelpaleis van bijna 400m2 met attracties voor alle kin-

deren. Bij goed weer worden er ook een of meerdere attracties op het middenterrein geplaatst.  

 

Inschrijven  

-U kunt individueel inschrijven via de site. 

-U kunt inschrijven via school. Als er via school meer dan 15 kinderen meedoen dan wordt er voor de kinderen geen 

inschrijfgeld in rekening gebracht. Hebben we minder dan 15 deelnemers van school dan zijn de kosten 2 Euro per kind. 

(t/m 1 november). 

-Inschrijven kan tot en met dinsdag 1 november bij: juf Sylvia: s.berens@driecant.nl 

 

Wilt u de volgende gegevens invullen: 

Naam kind (voornaam en achternaam): 

Leerkracht: 

Geboortedatum: 

Leeftijd: 

E-mail adres (ouder): 

 

Met vriendelijke groet,  

Sylvia en Michel 

Warandeloop Tilburg 

Pubers. Soms zijn ze verfrissend en ontwapenend, soms ook humeurig of dwars. Hoe ga je hier als ouder of verzorger 

het beste mee om? Hoe pakken andere ouders dit aan? Deze vragen en meer komen in de cursus aan bod. Met onder 

meer aandacht voor de puberteit als ontwikkelingsfase, het zelfbeeld, onderhandelen met je puber en manieren van op-

voeden.  

Wanneer: Dinsdag 1 – 15 - 29 november, 13 december 2016, 19.30 - 21.30 uur.  

Waar: GGD-gebouw, Ringbaan West 227 Tilburg.  

Aanmelden: Op www.ggdhvb.nl vindt u een aanmeld- formulier. Telefonisch aanmelden kan op 06 51 91 10 74.  

Kosten: De cursus kost €15,00 ( cursusmap)  

Meer info: Bianca de Vos: b.de.vos@ggdhvb.nl 

 CURSUS VOOR OUDERS/OPVOEDERS 

VAN PUBERS (10 T/M 17 JAAR) 

http://www.warandeloop.nl/scholieren
mailto:s.berens@driecant.nl
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VOOR OUDERS/OPVOEDERS VAN PUBERS (10 T/M 17 JAAR)  

Pubers. Soms zijn ze verfrissend en ontwapenend, soms ook humeurig of dwars. Hoe ga je hier als ouder 

of verzorger het beste mee om? Deze vragen en meer komen in de bijeenkomst aan bod. Met onder 

meer aandacht voor de puberteit als ontwikkelingsfase. Waarom leidt dit voor een klein aantal jongeren 

tot comazuipen, gameverslaving etc?  

GGD organiseert in samenwerking met Novadic-Kentron deze themabijeenkomst. Andere organisaties zijn ook betrok-

ken o.a. Rnewt, de TOEGANG en medewerkers zijn aanwezig op deze avond. Tijdens deze avond zal Annemarie Brou-

wers van de GGD Hart voor Brabant inzoomen op het puberbrein, om zo meer inzicht te krijgen in het typische puber-

gedrag. Vervolgens geven we praktische tips hoe je hier als ouder het beste mee om kunt gaan door middel van interac-

tief theater. Interessant voor ouders, opvoeders en iedereen die met jongeren te maken heeft!  

Wanneer: Maandag 3 oktober van 20.00 - 22.00 uur.  

Waar: Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenboschplaats 1, 5043 RX Tilburg.  

Aanmelden: Op www.ggdhvb.nl vindt u een aanmeldformulier. Telefonisch aanmelden kan ook via 06 51 91 10 74.  

Kosten: De bijeenkomst is gratis.  

Meer info: Annemarie Brouwers, a.brouwers@ggdhvb.nl.  

PUBERBREIN 

Van 3 tot en met 9 oktober staat Nederland voor de zesde keer 

in het teken van de Week van de  

Opvoeding. Het thema is “Contact!” Voor opvoeders en ouders 

in de regio Midden-Brabant worden verschillende bijeenkom-

sten georganiseerd over opvoeden en opgroeien door GGD 

Hart voor Brabant in samenwerking met andere organisaties 

zoals ContourdeTwern, Rnewt, Kentra (Novadic-Kentron) en de Tilburgse Toegang.  

Ouders en opvoeders hebben de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over opvoeden en 

opgroeien.  

Tilburg  

Contact! Tussen ouders en opvoeders  

Op dinsdagochtend 4 oktober van 8.30-10.15 uur is er een bijeenkomst in de ouderkamer van de Dirigent (wijk Stok-

hasselt): Contact! Tussen ouders en opvoeders.  

Positief contact door spel & Opvoeden in twee huizen  

Op dinsdagavond 4 oktober van 19.30-21.00 uur zijn er bij de GGD Hart voor Brabant op de Ringbaan West 227 twee 

(parallelle) ouderbijeenkomsten: Positief contact door spel & Opvoeden in twee huizen.  

Contact! Tussen ouders en opvoeders  

Op donderdagochtend 6 oktober van 8.30-10.15 uur is er een voorlichting in de ouderkamer van de Lochtenbergh 

(wijk Stokhasselt) over: Contact! Tussen ouders en opvoeders.  

 

Aanmelden en informatie  

Aanmelden en informatie bij: a.brouwers@ggdhvb.nl en via www.ggdhvb.nl.  

Voor activiteiten in de regio in de week van de opvoeding www.weekvandeopvoeding.nl.  

Ook buiten de week van de opvoeding worden er veel interessante lezingen en cursussen voor opvoeders georganiseerd. Meer 

info www.ggdhvb.nl.  

Week van de Opvoeding 
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Bericht stadsnieuws 01-09-2016 

TILBURG - Met het eind van de vakantie in zicht start 

de gemeente met de VerkeersEstafette, een nieuwe 

campagne om de verkeersveiligheid rondom school te 

helpen bevorderen. Het komend schooljaar staan vier 

blokken met activiteiten gepland. 

Dertien scholen hebben zich aangemeld om deel te  

nemen aan het eerste blok van de estafette, die loopt  

vanaf begin schooljaar tot aan de herfstvakantie. Bij dit 

blok staan publieksvriendelijke acties rondom  

bewustwording van het verkeersgedrag van ouders  

centraal. Scholen kunnen zich nog inschrijven voor één 

of meer van de vervolgblokken. 

Blok 2 is een Fiets APK controle-actie op scholen met speciale aandacht voor fietsverlichting. Dit blok start na de 

herfstvakantie en loopt tot aan de kerstvakantie. Blok drie, dat loopt van januari tot en met maart, behelst onder meer 

een verkeersquiz en een prijsvraag waarbij leerlingen worden uitgedaagd met ideeën te komen voor de verbetering van 

de verkeerssituatie in de omgeving van hun school. In het vierde en laatste blok, lopend van april tot en met juli, kunnen 

basisschoolkinderen deelnemen aan de Verkeersslang, een origineel educatief project. 

Een andere mogelijkheid om de veiligheid rondom school te bevorderen, is het halen van het Brabants Verkeersveilig-

heidsLabel (BVL). Van de 65 Tilburgse basisscholen hebben er 20 dit label gehaald of zijn bezig het te halen. Het streven 

is dat alle basisscholen het BVL gaan behalen. 

"Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp voor alle scholen", vertelt Mario Jacobs, wethouder Slimme en duurza-

me mobiliteit. "Een paar keer per dag is het er een komen en gaan van automobilisten, fietsers en voetgangers en de 

drukte is vaak een bron van ergernis voor school, ouders en kinderen. Het levert ook regelmatig gevaarlijke situaties 

op voor met name de kinderen. Voor de gemeente is het de reden om samen met de basisscholen dit probleem struc-

tureel aan te pakken en de verkeersveiligheid te helpen verbeteren." 

Meer informatie over de campagne: www.tilburgfietst.nl 

Tilburgse jeugd veilig naar school 

 

 

 

 

 

Speelbos pakt uit met 2 kinderactiviteiten.  

In de herfstvakantie organiseert Speelbos Gilze twee kinderactiviteiten.  

Voor kinderen t/m de onderbouw van de lagere school is er op  

woensdagmiddag 26 oktober een superleuke kabouterspeurtocht. Voor de bo-

venbouw en alle durfals organiseert Speelbos samen met Scouting Gilesa een 

griezelige Halloweentocht. Doe je mee? Kijk voor meer informatie en inschrij-

ven op: http://speelbosgilze.nl/thema-doedingen/ Onder alle inschrijvers worden 

ook nog 3 x 2 vrijkaarten voor de Beekse Bergen verloot. Het worden twee 

REUZE vette happenings. Dat wil je niet missen!  

Speelbos Gilze 

http://www.tilburgfietst.nl/
http://speelbosgilze.nl/thema-doe-dingen/
http://speelbosgilze.nl/thema-doe-dingen/
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Besprak u het al? Nepvuurwapens zijn levensgevaarlijk! 

Onder het mom ‘Nepvuurwapens levensgevaarlijk’ startte de politie met een landelijke campagne tegen nep-

vuurwapens op straat, gericht op jongeren van 10 tot 16 jaar. De politie rukt namelijk tientallen keren per 

week uit voor wapens die uiteindelijk nep blijken te zijn. 

 

Veel kinderen komen met speelgoedwapens van vakantie terug uit het buitenland. Nepwapens mogen worden 

verkocht, als ze aan Europese regels voldoen. Die regels gaan er vooral over of het speelgoed zelf veilig is om 

mee te spelen. Toch, het is verboden en gevaarlijk om deze nepwapens in de openbare ruimte te gebruiken 

(op straat, school, openbaar vervoer etc.). Sommige speelgoedwapens zijn voor agenten niet van echt te on-

derscheiden. De politie ziet iemand met een wapen als een ‘vuurwapengevaarlijke verdachte’. Dit veroorzaakt 

levensgevaarlijke situaties. De politie gaat ervan uit dat de wapens echt zijn, met als risico dat ze op iemand 

zouden kunnen schieten.  

 

Tips voor ouders:  

 Het is verwarrend dat nepwapens wel verkocht mogen worden, maar niet in de openbare ruimte gebruikt 

mogen worden. Ook voor uw kind. Besef dat die regels er vooral over gaan of het speelgoed zelf veilig is 

om mee te spelen.  

 Bespreek met uw kind dat het ongewild in een (levens)gevaarlijke situatie terecht kan komen als de poli-

tie ervan uitgaat dat uw kind een vuurwapengevaarlijke verdachte is.  

 Realiseer u ook dat uw kind de wet overtreedt als het met nepwapens in de openbare ruimte komt. Uw 

kind is dan strafbaar en loopt kans op een boete.  

 Weet wat uw kind doet en maak met elkaar duidelijke afspraken over het spelen met dit ‘speelgoed’. 

Bijvoorbeeld: ermee spelen mag wel in uw huis of tuin, maar nergens anders.  

 U vindt meer informatie over nepvuurwapens op de  

speciale themapagina van de politie: 

 

 https://www.politie.nl/

themas/nepvuurwapens.html 

https://www.politie.nl/themas/nepvuurwapens.html
https://www.politie.nl/themas/nepvuurwapens.html
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Opvoeden na een echtscheiding. Hoe doe je dat?  

Hoe geef je een kind wat het nodig heeft: jouw aandacht en positieve inzet? Dit terwijl je zelf rondloopt met een 

hoofd vol woede of zorg.  

Hoe ga ik om met mijn boosheid? 

Hoe kan ik mijn kind goed begeleiden in het proces? 

Hoe kan ik beter communiceren met mijn collega-ouder? 

Hoe blijf ik rustig tijdens een gesprek over de kinderen?  

In oktober 2016 gaat het IMW de Triple P training “Positief opvoeden na echtscheiding/Family Transitions weer aanbie-

den. Het geeft de cliënt nieuwe manieren om het kind en vooral zichzelf te beschermen voor negatieve effecten van een 

scheiding.  De cursus is bedoeld voor ouders die, na een scheiding, een hoge mate van stress of woede ervaren en hier 

niet mee om kunnen gaan. Er kan maar 1 van beide collega-ouders deelnemen aan de cursus. 

De cursus bestaat uit 5 wekelijkse bijeenkomsten die elk 2 uur duren. Indien gewenst wordt aansluitend de training Tri-

ple P Positief Opvoeden aangeboden. Tijdens de training wordt er samen met andere ouders vaardigheden geoefend die 

kunnen helpen in het omgaan met dagelijkse vragen en moeilijkheden die men tegenkomt in het proces van scheiden. De 

cliënt leert omgaan met stress, boosheid en verandering. Daarnaast wordt er geleerd je hoe je ruzies kan voorkomen of 

op kan lossen en hoe je beter met de collega-ouder kan communiceren in het belang van je kind(eren).  

 

Aanmelden: Aanmelden kan via de website van het IMW of via bureau trainingen. Voor meer informatie kan contact 

opgenomen worden met Peter Verbeeten of Marianne Takken van Bureau Kinderen en Scheiden.  

Kosten: 20 euro om de kosten van het boek te dekken.  

Data: (van 19.00 tot 21.00 uur) 

- Woensdag 5 oktober                 Intakes 

- Woensdag 12 oktober               Sessie 1 

- Woensdag 19 oktober               Sessie 2 

- Woensdag 2 november              Sessie 3 

- Woensdag 16 november            Sessie 4 

- Woensdag 26 november            Sessie 5 

 

Training: Positief opvoeden na echtscheiding 


