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Jaargang 20 nummer 8 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 24 september 2020 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 22 september vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra.vanspaandonck@opmaatgroep.com 

Directienieuws 
27-08-2020 

Belangrijke data: 

18 november   

Studiedag, alle leer-

lingen vrij! 
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Beste ouder, verzorger, 

We hopen dat u en uw kinderen een fijne vakantie hebben gehad! De eerste week van het 

nieuwe schooljaar zit er al weer bijna op. Op donderdag 20 augustus jl. hebben we u een 

extra nieuwsbrief gemaild. We willen graag de belangrijkste punten nogmaals aan u  

kenbaar maken; 

Ziekmelding: 

Als u een ziekmelding via de schoolapp door wilt geven vragen wij u dringend aan te  

geven als uw kind Corona-gerelateerde klachten heeft. 

Bij 3 besmette leerlingen dienen we de GGD in te schakelen. Met elkaar moeten we er 

voor zorgen dat we de verspreiding van het Coronavirus tegen blijven gaan! 
 

Bereikbaarheid:  

We zijn iedere dag telefonisch bereikbaar van 07:30 uur tot 14:30 uur. 
Na die tijd zijn we moeilijk bereikbaar in verband met leerteamoverleg e.d. Bovendien 

verwachten we van onze personeelsleden zo snel mogelijk naar huis gaan ( i.v.m. Coro-
na) . Alle medewerkers zijn bereikbaar via de mail: 

voornaam.achternaam@opmaatgroep.com. Voor spoedgevallen kunt u met mij contact 
opnemen, 06-18868518. 

 
Binnenkomst: 

We willen dat de kinderen verspreid over de ingangen naar binnen gaan.  

Ééncant: 

 Alle groepen die hun lokaal beneden hebben gebruiken de klassendeur van hun 

lokaal. De kinderen die hun lokalen boven hebben gaan via de brede trap naar bo-

ven.   

Twéécant: 

 Alle groepen die hun lokaal beneden hebben gebruiken de klassendeur van hun lo-

kaal.  

 Groep 3 (juf Jasmijn) gebruikt de ingang bij de zandbak midden op het plein. 

 De kinderen die hun lokalen boven hebben gaan via de ingang bij de trap naar bo-

ven.   

Ouders op het plein/in de school: 

 Ouders zijn welkom op het schoolplein, uiteraard de 1,5 meter-maatregel in acht 

nemend. 

 Ouders mogen ook weer in het schoolgebouw komen. Omdat wij daarbij een strik-

te triage (gezondheidscheck en registratie) moeten toepassen willen wij u vragen 

eerst telefonisch of via de mail een afspraak te maken. 

 Ik zal voor en na schooltijd regelmatig op het plein aanwezig zijn voor vragen of om 

kennis te maken. 
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Informatieavond 2 september en kennismakingsgesprekken: 

In de week van 14 september vinden kennismakingsgesprekken plaats op onze school met toepassing van triage en de  

1,5 m regel. U ontvangt hiervoor nog formulieren die u vooraf in mag vullen. 

De informatieavond op 2 september komt te vervallen voor de groepen 1 t/m 7.  

Daarvoor in de plaats krijgt u specifieke informatie van het leerjaar van de groepsleerkrachten. 

De informatieavond gaat wel online door voor de ouders van kinderen van de talentgroepen en ouders in groep 8.  

Voor de reguliere groepen 8 krijgt u van de leerkracht nog een uitnodiging toegestuurd. Deze informatieavond voor de 

groepen 8 en de talentengroepen is van 19:00 uur tot 20:00 uur. De informatieavond van groep 8 zal gaan over de over-

gang naar het voortgezet onderwijs.  

Kennismaking met de kinderen 

Deze week heb ik al veel kinderen ontmoet. Ik ben al in de meeste klassen geweest om mijzelf voor te stellen. 

In sommige klassen waren de kinderen héél nieuwsgierig  

 

Met vriendelijke groet, 

Saskia van Duijnen Montijn 

Directeur JLS Driecant 

Wij zijn dringend op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, tantes etc. die met  

onze kinderen willen overblijven. Van maandag tot en met donderdag wordt er 

tijdens de pauze gesurveilleerd. De eerste pauze is van 11:30 uur tot 12:00 uur 

en de tweede pauze is van 12:00 uur tot 12:30 uur. 

We zijn blij met alle hulp! U kunt per dag een uurtje overblijven maar u kunt 

ook kiezen om een half uur te komen. U kunt alle dagen komen maar u kunt 

ook 1 x per week komen. Kortom vele mogelijkheden! 

Bij het overblijven hoort ook een vergoeding.  

Bent u enthousiast geworden? Stuurt u dan een mail naar: 

peggy.vanbreda@opmaatgroep.com 

Alvast bedankt voor uw hulp. 

Gevraagd hulpouders voor onze schoolbibliotheek 
Wie heeft er dit schooljaar tijd om op maandag en/of woensdag van 14.00 uur tot 14.20 uur de bibliotheekboeken terug 

in de kasten te zetten in onze schoolbibliotheek? Juf Simone en Juf Mary geven met plezier even een rondleiding en/of 
uitleg....  
 

Het opruimen mag natuurlijk ook na schooltijd samen met je kind(eren). 
 

Mail ons als je kunt helpen op onderstaand mailadres: 
 

mary.vanderzijden@opmaatgroep.com 
 

Super veel dank alvast! 

Overblijfouders gezocht!! 
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Hallo allemaal! 

 
Mijn naam is Kiki Graafmans en dit jaar werk ik als onderwijsassistente op Driecant. 

Ik zal voornamelijk werken met de leerlingen uit groep 8, maar daarnaast ben ik ook te vinden in  
groep 7, de peuter-kleutergroep en groep 2-3. 

 
Ik heb enorm veel zin in dit nieuwe schooljaar, ik hoop jullie ook. 

Mocht je een keer vragen hebben of iets willen zeggen, kun je altijd bij mij langskomen. 
 

Groetjes Kiki Graafmans 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Kiki Graafmans 
Onderwijsassistente 

Even voorstellen Kiki 

Even voorstellen Renske  

Even voorstellen, Tim 

Hoi, mijn naam is Tim Wiendels.  

De meeste van u zullen mij nog kennen omdat ik afgelopen schooljaar de lessen heb  

overgenomen tijdens de zwangerschap van Danielle. Dit schooljaar ga ik de gymlessen  

samen geven met Danielle op dinsdag en donderdag.  

 

Ik ben 30 jaar oud, ik woon in Uden, samen met mijn vriendin en een zoontje van een paar 

maanden. Ook heb ik 2 katjes.  

Werken op Driecant is me goed bevallen en ik heb er veel zin in om samen met de  

leerlingen er een sportief jaar van te maken. 

Met vriendelijke groet, 

Tim 

Graag stel ik me langs deze weg voor;  

ik ben Renske Halman en ik ben de nieuwe consulent vanuit Plein013 op Driecant.  

Mijn werkdagen zijn de maandagen en de woensdagen. Voordat ik als consulent ging 

werken heb ik gewerkt als o.a. groepsleerkracht, remedial teacher, ICL’er en  

dyslexiebehandelaar en sinds drie jaar werk ik als consulent voor Plein013 op  

verschillende scholen.  

In mijn vrije tijd ben ik graag samen met mijn man en twee zoontjes, ik ben graag  

creatief bezig, ik ben graag buiten en ik ben dol op boeken en films.  

 

Dit jaar een nieuwe uitdaging op een nieuwe school. Ik heb er zin in om op Driecant 

te beginnen! Wellicht tot ziens! 

 

Met vriendelijke groet, 

Renske 
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Sinds kort kan ik af en toe een doos naar mijn project in Indone-

sië sturen. We willen een kringloopwinkel/  

voedselbank realiseren in de kampung.  

Het Corona virus zorgt daar voor extra armoede helaas.  

Help mij door kinderkleding/zwemkleding te geven voor kin-

deren van 0-10 jaar. De mensen zijn klein daar…  

Volwassenzwemkleding voor vrouwen zodat we in de toekomst 

zwemles kunnen geven is ook welkom.  

Voor info zie onze website: www.yayasansetetesembun.org 

Bedankt alvast, 

Juf Mary 

Inzameling kleding voor mijn stichting 

De scholen zijn weer begonnen!!! 
De scholen zijn deze week allemaal weer gestart. In de ochtenden en middagen is het weer druk rondom de scholen en 

daarom willen we aandacht vragen voor de veiligheid. 

 

Welke regels gelden er:  

  Parkeren in de daarvoor bestemde vakken. 

  Kiss and ride zone; het is niet de bedoeling om hier te parkeren. U kunt uw kind op deze strook  

 (aan de rechter kant) laten uitstappen om vervolgens direct weer door te rijden en daarmee plaats te maken  
 voor een ander. 

  Voetgangers op de stoep 

  Fietsers op het fietspad, hier niet stilstaan en fietsen in de fietsenstalling  

 plaatsen.  
 

Wij rekenen op uw medewerking, zodat het voor iedereen veilig is. 
 

Verkeerswerkgroep 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Didi Morsink 

 

De kinderen uit groep 4 van juf. Mary hebben hun vakantie in de Coranatijd mooi weergegeven voor u. 

 

Vakantie in Coronatijd 

Gewoon lekker thuis!         In de speeltuin, lekker spelen.          Dagje naar de Efteling geweest. 


