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Jaargang 17 nummer 12 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag  26 januari 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 24 december vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra@driecant.nl 

Directienieuws 
22-12-2016 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van  2016…. 

Het jaar lijkt weer voorbij gevlogen. Wij maken ons op voor 2017, waar we samen met de 

kinderen en met u een fantastisch jaar van gaan maken!   
 

Personeel 

*Sylvia heeft donderdag afscheid genomen van haar groep.  Na 15 jaar werkzaam te zijn 

geweest op JL Driecant gaat zij zich oriënteren op nieuwe uitdagingen. We bedanken Syl-
via van harte voor haar inzet en enthousiasme en wensen haar  alle goeds voor de toe-

komst. 

*Eva is op 1 december bevallen van dochter Sarah. Wij feliciteren Eva, Sam en grote broer 

Jens van harte hiermee. 

*Ine is herstellende van een longontsteking. In afwachting van het verloop van haar herstel 
hopen we haar in januari weer op school terug te zien. We wensen haar veel beterschap 

toe! 

*Marina mag met ingang van 9 januari weer volledig aan de slag in haar groep!  

Dat betekent dat Imke miv januari haar vervangingswerkzaamheden in groep 4 beëindigt. 

We bedanken Imke hartelijk voor haar inzet tijdens de vervanging van Marina. 

*Petra mag haar werkzaamheden miv 9 januari weer wat verder uit gaan  breiden. Op 
maandag, woensdag en vrijdag is zij in de ochtenden aanwezig. De overige dagen worden 

geleidelijk opgebouwd naar haar normale werktijd.  
 

Kerst 

Gisteravond vond de kerstviering plaats. In elke groep zag je weer tafels vol heerlijke hap-

jes, mooi aangeklede kinderen, sfeervolle verlichting en veel gezelligheid. Daarna hielden 

we een zeer succesvolle kerstmarkt met een geweldige opbrengst van 896 euro voor het 

goede doel: Merhaih Bintang. Dank aan u allen voor uw bijdrage! 

Tevens onze grote dank aan de kerstwerkgroep en alle ouders die hun steentje hebben 

bijgedragen aan de  fantastische organisatie, waardoor we hebben genoten van een gewel-

dige kerstviering. 
 

Kerstzaalvoetbaltoernooi 

In de Kerstvakantie gaan maar liefst zes teams van onze school deelnemen aan het 
Kerstzaalvoetbaltoernooi. Wij wensen alle deelnemers en  coaches veel sportiviteit en 

succes toe! 
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Uitbreiding Leermeer 3-4 

Met ingang van januari zal de Leermeergroep voor leerlingen uit groep 3 en 4 worden  uitgebreid met een middag. Dit 
betekent dat meneer Derk op donderdag de gehele dag les geeft in de Leermeer groep. Juf Jolanda zal zijn taken in groep 

1-2B overnemen. 

De donderdagmiddag in de groep van meneer John zal worden overgenomen door Juf Magna van Dooren. Zij start don-

derdag 12 januari en zal tot de zomervakantie op de donderdagmiddagen in de groep van John lesgeven. Wij heten Mag-

na van harte welkom en wensen haar een fijne tijd toe op onze school. 
 

Nieuw schoonmaakbedrijf 

Met ingang van 1 januari start ‘Proti clean’ als nieuw schoonmaakbedrijf op onze school. Zij zullen in de kerstvakantie 

een grote schoonmaak houden waardoor we het nieuwe jaar weer helemaal fris van start kunnen gaan! 
 

Digitale verzuimregistratie 

Vanaf januari zullen alle verlofaanvragen digitaal worden afgehandeld. Dit betekent dat u voortaan een digitaal bericht zult 

ontvangen over akkoord/niet akkoord van de verlofaanvraag, ook als u deze op papier heeft ingediend. 
 

Verlofaanvraag via de app 

Wanneer u via de app een verlof aanvraag indient wordt gevraagd om het BSN nummer van uw kind. Het is echter niet 

noodzakelijk dit in te vullen, deze informatie staat al in onze administratie. Dus ook zonder het invullen van het BSN 

nummer wordt de aanvraag ontvangen en in behandeling genomen. 

 

Het team van JL Driecant wenst iedereen gezellige feestdagen en een mooi, goed en gezond 2017 toe! 

We zien jullie graag uitgerust weer terug op maandag 9 januari. 

Het heeft even  geduurd maar gisteren was het zover:  

De Nieuwe schoolshirts werden  uitgedeeld! 

En natuurlijk zijn we er meteen mee op de foto gegaan. Kijk maar 

eens hoe mooi we er uit zien! De shirts blijven eigendom van school 
en hebben de kinderen dus in bruikleen.  

Aan het begin van ieder schooljaar komt er een moment waarop de 
shirts wanneer nodig,  

Nieuwe schoolshirts 

Nieuwe schoolshirts 
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We gaan aan de slag met onze speerpunten : 

HART HOOFD HANDEN  
tijdens de lessen van de Kinderkunstklas in januari. Hiervoor heb-

ben we bewust gekozen om te werken met afvalmaterialen om de 
kinderen bewust te laten worden van  

hoeveel afval er is en wat dit doet met onze natuur.  

 

Heeft u nog knopen, bierdopjes, gewassen cups van de nespresso, 
netjes van fruit, plastic bestek, oude tijdschriften lege danoontjes, 

wil of touw, kleine speelgoedjes, ect ect met als maximale afmeting 
5 cm Leerkrachten gaan ze verzamelen in zakken per kleur inge-

deeld naar warme en koude kleuren.  
Alvast fijne feestdagen namens de cultuurclub van onze school, 

 

Groep 6A (juf. Patricia) ruimt op! 

Het kunstproject van de kinderkunstklas 

Net als vorig jaar gaat dit jaar in januari de inschrijving van try out cultuur weer van 
start. U krijgt de boekjes medio januari en de inschrijving zal 18 januari ingaan.  

Kijk ook eens op de site van sjorscreatief.nl. 

 

Groetjes, 

Juf. Mary 

Try Out Cultuur gaat in januari weer van start 

De leerlingen  uit groep 6 A hebben onder toeziend oog van juf. Patricia, een grote opruimbeurt gehouden rondom 

onze school. Wat je allemaal niet tegen komt zo in de bosjes! Het is soms te gek voor woorden roepen onze leerlingen. 

Maar zoals u inmiddels heeft kunnen zien is alles weer netjes opgeruimd. 

Dus een dikke dankjewel voor de groep van juf. Patricia 

Bezoek Anita van Meraih Bintang  

Maandag 16 januari zal Anita, mede oprichtster van Stichting Meraih Bintang, onze school bezoeken om wat meer over 

haar project te vertellen. Ook zal ze dan het door ons ingezamelde bedrag in ontvangst gaan nemen.  

 We verwachten alle kinderen en leerkrachten en evt andere geïnteresseerden rond kwart over 2 in de speelzaal bij de 

tweecant. Zo sluiten wij een mooie actie vanuit onze school hiermee af.  

 Groetjes en bedankt voor alle steun en hulp tijdens de gehele actie, 
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