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Extra  

nieuwsbrief 

Beste ouders/verzorger(s) 

Hierbij ontvangt u van ons een extra nieuwsbrief met nieuws over het personeel en de groepsindeling voor  

het volgend schooljaar. 

 

Opleidingsschool 

Met ingang van het volgende jaar zal onze school toetreden tot het partnerschap “opleiden in school” 

We mogen Driecant dan officieel benoemen tot opleidingsschool!! Dit betekent dat we ons samen met Fontys PABO Tilburg 

richten op een duurzame en intensieve samenwerking. Deze samenwerking resulteert in leerplekken van een hoge kwaliteit 

voor PABO-studenten en kwaliteitsverhoging van de werkplek van mentoren. We zullen hierin samen gaan werken met onze 

collega’s van Jan Ligthartschool Huibeven. Stef zal als basisschoolcoach de  studenten en mentoren gaan begeleiden. Hiervoor  

wordt hij iedere dinsdag vrij geroosterd. Omdat Stef onze nieuwe basisschoolcoach is geworden zal Michel de functie als  

OTL-er overnemen van Stef. We wensen hen beide veel succes met de nieuwe uitdaging! 

 

 

Personeel  

* De vacature voor de OTL dag van Michel loopt nog. We zullen u hierover zo snel mogelijk informeren. 

* Op advies van de bedrijfsarts is besloten dat Marina met ziekteverlof blijft in ieder geval tot de herfstvakantie.  

Marina zal na de zomervakantie 2 á 3 dagdelen per week aanwezig zijn om afwisselend in de groep en daarbuiten met de  

kinderen aan de slag te gaan. We wensen Marina veel beterschap  toe. 

* De vervanging van het ziekteverlof van Marina is nog niet bekend op dit moment. 

*Donderdag 23 juni heeft Fieke haar laatste werkdag op onze school. We bedanken Fieke hierbij alvast heel hartelijk voor haar 

inzet op onze school en wensen haar tevens een fijn zwangerschapsverlof toe! 

* Meneer Bart neemt op 30 juni ten gevolge van de ‘Wet Werk en Zekerheid’, afscheid op onze school. 

De ouders en kinderen van deze groep zijn hierover middels een brief al geïnformeerd.  

Wij willen Bart hartelijk bedanken voor zijn inzet op Driecant. Inmiddels heeft Bart een nieuwe baan waar wij hem veel succes 

in toewensen. 

 

 

Personele unie 

Vanaf 1 augustus 2016 gaan Stichting Opmaat en Jan Ligthartgroep Tilburg samenwerken in de vorm van een personele unie. 

Beide stichtingen willen door samenwerking binnen een personele unie werken aan één ‘organisatie’ die toekomstbestendig is. 

Slagvaardig, kennis delend en administratief efficiënt. Ook de GMR-en van beide Stichtingen hebben toestemming verleend. 

De personele unie is met instemming van gemeenteraden en GMR-en een feit per 1 augustus 2016. 

 

 
 

Kennismakingsmiddag 

Op donderdag 7 juli zal er weer een kennismakingsmiddag worden gehouden. Alle kinderen gaan tijdens deze middag hun 

nieuwe juf of meester ontmoeten en in sommige gevallen hun nieuwe klasgenoten. Deze middag start om 12:30 uur en duurt 

tot 14:20 uur.  De meeste groepen gaan naar het lokaal waar ze ook volgend jaar zullen zitten en zullen vanuit daar ook naar 

huis gaan. Enkele groepen zitten op deze kennismakingsmiddag, om praktische redenen, nog in een ander lokaal. Dit geldt voor 

de groepen 3 en 4. De groep van Mary en Peggy zitten deze middag in het lokaal waar ze dit jaar ook zitten, beneden bij  

Eencant. Volgend schooljaar zitten zij op de benedenverdieping van Tweecant, in het oude lokaal van Margot en het   

Leermeerlokaal. De groepen 4 zitten met de kennismakingsmiddag in het huidige lokaal van Janneke beneden bij Eencant en in 

de huidige lokalen van Bart en Suzanne/Marina, boven bij Eencant. Volgend jaar zitten deze groepen allemaal op de beneden-

verdieping van Eencant, in de huidige groep 3 lokalen. De groepen 8 zullen deze middag opgevangen worden door juf Imke en 

juf Katja. Zij hebben hun kennismakingsmiddag op het voortgezet onderwijs op dinsdag 5 juli. Ze leren op deze middag de 

mentor en nieuwe klasgenoten kennen.  De middag begint op de meeste scholen om 13:30 uur. Om de kinderen de tijd te 

geven om zich op te frissen en naar de nieuwe school te fietsen, mogen ze op deze dinsdag om 11:30 uur naar huis. 

De kinderen mogen op deze middag ook het werkstuk ”Mag ik me even voorstellen…” meenemen. 
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Groepsverdeling 2016-2017 

Het volgend schooljaar starten we met de volgende groepen: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                                                             

 
 

 
 

 
 

 
                                             
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                    

 
 

 
 

 
 

                                                                                           
 
 

 
  

 
 

 
 

 
                                                                                                   

 
 

 
 

 
 

 Met vriendelijke groet namens Team Driecant, 
Marion van Herk 

1/2 A meneer Derk  

& Juf. Jolanda 

  1/2 B juf. Lianne  

& juf. Ine 

3 A   juf. Mary 

1/2 C juf. Margot  

& juf. Jolanda 

3 B   juf. Peggy  

 & juf. Michelle 

 4  A  juf. Suzanne  

& juf. Marina 

4 B  juf.  Simone  

& juf. Eva 

4 C  juf. Janneke  

& juf. Saskia 

5 A  juf. Karin  

& juf. Michelle 
5 B  juf. Sylvia 

 & juf. Janice 

6 A  juf. Patricia 6 B  juf. Heidi 7 A  juf. Sofie  

& Didi 

7 B  meneer John  

& juf. Jolanda 

7 C  juf. Katja 8 B  meneer Stef  

& meneer Joeri 
8 A  meneer Michel  


