Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 27 juni 2019
Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 25 juni 2019 vóór 12.00 uur bij juf. Petra.
Of mail: petra.vanspaandonck@janligthart.nl
Jaargang 18 nummer 5

23-05-2019

Directienieuws

Belangrijke data:

Beste ouders/verzorgers,

Schoolfotograaf 29 mei

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. In onderstaand overzicht kunt u zien welke leerkracht volgend schooljaar aan de groepen verbonden zijn. Ook ziet u dat er nog wat vacatures zijn
die moeten worden ingevuld. Als bekent is wie deze vacatures zullen invullen zullen wij dit
aan u bekent maken. Over de indeling van de leerlingen ontvangt u van ons op 5 juni meer
informatie.
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Schooljaar 2019-2020
Jolanda Verdaasdonk en Eva van
PeuterGestel (Bregje van den Heuvel
kleuter
vervangt het zwangerschapsverlof 6B
groep
van Eva)
1-2 A
Derk Lettink en Suzanne Broers 7A
1-2 B
2-3
3
4
4-5
5
6A

Lianne Broere en Suzanne Broers 7B
Peggy van Breda en Suzanne
7C
Broers
Jasmijn Opsteeg
Mary van der Zijden en Suzanne
Broers
Janneke Clarijs en Saskia
Overduin
Simone van der Heijden en
Marina Dusee
Patricia de Leeuw en
Ine van Abeelen

Janice de Roij en Karin Bos
John Bruurmijn en vacature 1 dag
Didi Morsink en Sofie Ooms
Heidi Vonk en vacature 2 dagen

8A

Michel van Heeswijk
en vacature 1 dag

8B

Joury Vermeer

Personeel
Juf Heidi is gestart met haar re-integratie. Ze zal achter de schermen ondersteunende
werkzaamheden verrichten. We wensen haar daarbij veel succes.
Ouderbedankochtend
Op vrijdag 21 juni is weer de jaarlijkse ouderbedankochtend. Op deze ochtend willen we
graag alle hulpouders even in het zonnetje zetten voor alle hulp van het afgelopen schooljaar. Zet daarom deze ochtend alvast in uw agenda! U ontvangt hierover nog de nodige
informatie. We hopen u te zien op 21 juni.
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Cito Eindtoets

Afgelopen week hebben we de resultaten binnen gekregen van de Cito eindtoets.
Wij hebben een score behaald van 533,9 De kinderen van groep 8 hebben laten zien wat ze kunnen!
En wij als team zijn natuurlijk erg trots op hen.

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie
Losse vrije dagen
Studiedagen
Studiemiddag
Pasen
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren

14 oktober tot en met 18 oktober 2019
23 december 2019 tot en met 3 januari 2020
24 februari tot en met 28 februari 2020
20 april tot en met 1 mei 2020
13 juli tot en met 23 augustus 2020

20 en 23 september , 6 december 2019
12 februari 2020, 4 mei 2020, 12 juni 2020
31 maart 2020 (kinderen om 12:00uur vrij)
10 april 2020 en 13 april 2020
5 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020

Peuter-kleutergroep
In de vorige nieuwsbrief is er wat onduidelijkheid ontstaan over de peuter-kleutergroep, vandaar nogmaals uitleg over
deze groep:
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we in samenwerking met Kinderstad Grote Beemd een peuter-kleutergroep
opstarten. In deze groep spelen, leren en ontwikkelen onze kleuters samen met de peuters van Kinderstad Grote
Beemd.
De peuters zijn alleen in de ochtenden op school in deze groep in tegenstelling tot de nieuwe kleuters die de gehele dag
op school zijn. Hiervoor wordt een lokaal ingericht op onze school. Ook nieuwe kleuters zullen starten in deze groep.
Zij stromen na 3 tot 6 maanden door naar de reguliere kleutergroep. We bieden hiermee een doorgaande lijn tussen
onderwijs en opvang en dat heeft meerwaarde voor de kinderen. In de doorgaande lijn begeleiden we kinderen van uit
één visie en één pedagogische aanpak. Een medewerker van het Kindercentrum en een leerkracht begeleiden deze
groep.
Verkeersexamen
Op donderdag 9 mei hebben de kinderen van groep 7 het praktisch verkeersexamen
afgelegd. Ze fietsten de examenroute en werden onderweg beoordeeld. Alle leerlingen zijn geslaagd! Wij feliciteren hen
met hun behaalde diploma!
Conciërge Dimitri afwezig
Vanaf afgelopen maandag tot en met 31 mei is onze conciërge Dimitri met vakantie. Op maandag 3 juni is hij weer
aanwezig op Driecant.

Met vriendelijke groet,
Marion van Herk
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Verkeersexamen groep 7
Donderdag 9 mei was voor de kinderen van groep 7 een spannende dag….. het praktisch verkeersexamen!
In de weken voorafgaand aan het examen hebben de kinderen samen met hun ouders de route geoefend.
Maar nu moesten zij het helemaal alleen doen. Om 8.30 uur gingen na een laatste uitleg alle controleposten de wijk in.
Om 9.00 uur werd door juffrouw Marion het startsein gegeven en kon de eerste leerling vertrekken. Bij de start vonden
veel kinderen het nog spannend, maar eenmaal op weg vond iedereen het leuk. Alle kinderen hadden de route goed en
veilig gereden. Iedereen mocht dan ook ’s middags het diploma in ontvangst nemen. Als werkgroep willen we nogmaals
alle ouders, opa’s en oma’s bedanken die geholpen hebben om deze dag tot een succes te maken.
Werkgroep verkeersexamen

Alle leerlingen geslaagd
Proficiat!!
Team Driecant
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Ouderraadpleging fusie tussen Stichting Opmaat en Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg
Beste ouders/verzorgers,
Langs deze weg informeren wij u over de voorgenomen fusie tussen Stichting Opmaat en Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg per 1 januari 2020.
Sinds 2016 vormen stichting Opmaat en stichting Jan Ligthartgroep Tilburg samen een Personele Unie.
De gedachte hierachter is om méér uit de samenwerking te halen waarvan ouders en kinderen direct profiteren.
Ook kunnen scholen elkaar meer ondersteunen in de intensieve samenwerking.
Al voor de oprichting van de Personele Unie is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot fusie.
In de wetgeving was een bestuurlijke fusie in het primair onderwijs tot nu toe niet toegestaan.
Door de veranderende wetgeving rondom de fusietoets behoort een fusie nu wel tot de mogelijkheden.
In december 2018 is een intentieverklaring voor de bestuurlijke fusie getekend door de voorzitters van College van
Bestuur, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR) van beide stichtingen en de al samengevoegde
Raad van Toezicht.
Waarom willen Opmaat en Jan Ligthartgroep bestuurlijk gaan fuseren?
In de regio Tilburg e.o. zijn straks minder leerlingen voor het basisonderwijs en daar willen we als stichting op
anticiperen. Met een bestuurlijke fusie hebben we straks een sterker schoolbestuur in de regio.
Het lukt daardoor beter om ons onderwijsaanbod in stand te kunnen houden en te versterken.
Met een bestuurlijke fusie willen we samenwerken aan een goede, toekomstbestendige organisatie.
Onderwerpen als personeelszaken, ICT, administratie en financiën zijn nu nog voor beide stichtingen gescheiden,
en kunnen bij een fusie samengevoegd worden. Hierdoor ontstaat ruimte voor de organisatie om initiatieven op te
pakken om de kwaliteit van de organisatie te verbeteren. Daarnaast kan een kostenbesparing gerealiseerd worden.
Wat is een bestuurlijke fusie?
Bij een bestuurlijke fusie worden de besturen samengevoegd en blijven de afzonderlijke scholen gewoon in stand en
behouden hun zelfstandigheid.
De nu nog gescheiden processen worden samengevoegd en geüniformeerd, zoals begroting, jaarrekening,
personeels- en salarisadministratie, financiële administratie en Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad.
In de praktijk zult u op de scholen weinig tot niets merken van de fusie, die vooral achter de schermen een
administratieve formaliteit is.
Wilt u op dit bericht reageren, heeft u een vraag? Ga dan naar :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=wWmfjK3wZUuHSYx90BcHw5R44g8iuHFGqTP8glEoT8BURUpUWVk4TVZXSktNOERZWE4yOU9NWURWOS4u

Met vriendelijke groet, Bestuur en Raad van Toezicht
Stichting Opmaat & Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg
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Verkeersslang
Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is het natuurlijk belangrijk dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Natuurlijk besteden wij hier tijdens de verkeerslessen aandacht aan, maar we willen u als ouders ook vragen om uw kind
hierbij te helpen en zelf het goede voorbeeld te geven.
Naast verkeersveiligheid zijn ook milieu en gezondheid belangrijke punten bij het verkeeronderwijs. Daarom heeft onze
school ervoor gekozen om mee te doen met het project ‘de Verkeersslang’.
Het project vindt plaats van dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni.
De Verkeersslang is een project voor basisscholen om duurzame vervoersbewijzen zoals lopen, fietsen, carpoolen en het
openbaar vervoer naar school te stimuleren.
Doe mee en laat uw kind, onder begeleiding of zelfstandig, tijdens de projectweek te voet, met de fiets, met de bus of
met een carpool naar school komen. Ervaar dat het anders kan en wat de voordelen voor uzelf, uw kind en uw omgeving
zijn.
Waarom meedoen?
•
•
•
•
•
•

Uw kind neemt samen met de hele school deel aan dit leuke spel.
Uw kind beweegt meer en komt op een gezonde manier naar school.
Uw kind verplaatst zich milieuvriendelijk.
Uw kind leert zich zelfstandig verplaatsen in het verkeer.
De verkeersdrukte rondom de school neemt af.
U maakt de schoolomgeving veiliger.

Hoe werkt het?
Onze school heeft als doel om het aantal duurzame reizen met 20% te verhogen. Tijdens de projectweek geeft elke leerling iedere dag op het digibord aan hoe hij/zij die dag naar school is gekomen. Op de grote banner die in de hal van Ééncant komt te hangen, wordt de stand bijgehouden. Uiteindelijk hopen we ons doel behaald te hebben.
Help ons om ons doel te halen!
Werkgroep verkeer

Moederdag bij onze kleuters
Vrijdag 17 mei was het zo ver, de Moederdag
verwenochtend van de kleutergroepen.
Met Moederdag waren alle moeders verrast met een
uitnodiging voor deze ochtend.
Alle moeders zijn goed verwend met het opdoen
van nagellak, het mooi maken van hun haren, koffie
of thee met een koekje, rustig een tijdschriftje lezen,
in de make-up, gezellig samen spelen en samen in de
speelzaal dansen.
Het was een geslaagde ochtend!
Graag willen van de gelegenheid gebruik maken om
Hanneke Rodenburg hartelijk te danken voor
de diverse make-up spulletjes die ze uit haar DA
winkel in de Blaak aan onze kleuters heeft
gesponsord !
Leerkrachten kleuterbouw
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Vakantie voetbaltoernooi.
Wij heben mee gedaan aan het verkansie toernooi.
En we moesten 3 wetstrijden spelen en we heben
der 2 gewonnen.
En we stonde 2 de met de school voetbaltoernooi.
We haden de beker gewonen.
De sportviteits beker.
De spelers waren Luuk, Enes, Wyatt, Maciej, Imran, Joep en Florian uit de groepen 4 en Noah uit
groep 3A

Van harte gefeliciteerd
jongens met deze speciale
prijs!
Team Driecant

Geitenboerderij
Vandaag ging groep 3/4 gezellig naar de geitenboerderij. We keken eerst een filmpje en mochten van alles
vragen aan de boer.
Daarna gingen we een kijkje nemen bij de lammetjes.
Ook bezochten we de grote stal waar we de geitjes
mochten voeren.
Het was heel leuk maar de geitjes stinken wel...
Daarom gingen we af en toe even naar buiten toe.

Groetjes van groep 3/4
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