Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 januari 2021
Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 26 januari 2021 vóór 12.00 uur bij juf. Petra.
Of mail: petra.vanspaandonck@opmaatgroep.com
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Beste ouders/verzorgers,

Belangrijke data:
14 januari 2021
studiemiddag, kinderen
om 12:00 uur vrij.

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van 2020.
Het jaar lijkt weer voorbij gevlogen. Wij maken ons op voor 2021
waar we samen met de kinderen en met u een fantastisch jaar van gaan maken!
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Lockdown Driecant
Op de volgende pagina kunt u alle informatie lezen over de lockdown op Driecant.
We vragen u deze informatie goed te lezen. Ook kunt u hier de informatie vinden over
het online lesgeven en de opvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.
Sintwerkgroep
Ook dit jaar heeft de Sintwerkgroep, bestaande uit ouders en leerkrachten, weer ongelooflijk haar best gedaan om er een geweldige Sinttijd van te maken op school. In de speelzaal is een heus kasteel van de Sint verrezen waar iedere dag naar hartenlust gespeeld
werd. Op donderdag 3 december kwam de Sint aan met een politieauto en dat heeft bij onze kinderen toch wel een “koele” indruk achtergelaten. Kortom een groot compliment en dankjewel voor de
fantastische inzet van de werkgroep!
Kerstwerkgroep
Ondanks dat we helaas het Kerstontbijt hebben moeten annuleren
vanwege de lockdown, wil ik toch iedereen bedanken die druk bezig
is geweest met de voorbereiding hiervan. Ook de ouders en leerkrachten die er voor gezorgd hebben dat de school weer op en top versierd was wil ik hiervoor hartelijk danken.
Personeel
Meneer Michel heeft aangegeven dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Daarom stapt hij per 1
maart 2020 over naar stichting Biezonderwijs met scholen voor het speciaal basisonderwijs,
(voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Hij zal daar voor 3,4 of 5 dagen gaan
werken. Wij zijn druk bezig om een geschikte vervanger te vinden voor meneer Michel.
De groep van meneer Michel is middels een brief hierover reeds geïnformeerd.
En natuurlijk wensen wij meneer Michel alvast veel succes toe in zijn nieuwe baan!
Online thuiswerken
In de bijlage vind u de informatie die uw kind(eren) nodig heeft om thuis goed in te kunnen
loggen om vervolgens de online lessen te kunnen volgen.
Met vriendelijke groet,
Saskia van Duijnen Montijn
Directeur JLS Driecant
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Lockdown
Voor veel mensen kwam het bericht dat de scholen dicht moeten onverwacht. Ook voor ons. We hadden een ander
einde van het kalenderjaar 2020 in gedachten.
Vanaf woensdag 16 december (morgen) kunnen de kinderen, als gevolg van het besluit van het kabinet over de algemene
lockdown, niet naar school. Dit duurt in ieder geval tot maandag 18 januari 2021. Vanaf 4 januari zal het onderwijs weer
op afstand moeten worden gegeven, met uw hulp. Hoewel we weten dat wij dat in het voorjaar samen heel goed hebben
gedaan, beseffen we ook dat het een flinke belasting is voor u.
Vandaag krijgt uw kind zoveel mogelijk lesmateriaal mee naar huis. Deze materialen zullen de kinderen nodig hebben
voor het (online) thuisonderwijs vanaf 4 januari 2021. De leerkrachten zullen u deze week informeren hoe dat (online)
thuisonderwijs eruit gaat zien voor uw kind. De focus zal komen te liggen op de kernvakken lezen, spelling, taal en
rekenen.
Bij enkele groepen lukt het niet om vandaag alle materialen mee te geven die ze na de vakantie nodig hebben. U krijgt
uiterlijk morgen bericht van de leerkracht wanneer u de materialen deze week kan komen ophalen.
Leerlingen die op dit moment niet aanwezig zijn op school, kunnen op maandag 4 januari 2021 tussen 8.30u -10.00u de
lesmaterialen op school komen ophalen. We willen u vragen om dit vooraf bij de leerkrachten aan te geven, zodat de
leerkrachten het pakketje klaar kunnen leggen. U kunt zich dan melden bij de hoofdingang van de Eencant.
Er zal iemand aanwezig zijn om de betreffende materialen uit te reiken.
Voor de komende drie dagen zullen er alternatieve (kerst)opdrachten meegegeven worden die thuis gemaakt kunnen
worden. Omdat het bijna kerstvakantie is, stonden de laatste dagen juist gezellige dingen op het programma en zou er
geen nieuwe lesstof aangeboden worden. Er zal deze week dan ook geen instructie meer plaatvinden, zodat de
leerkrachten ook de tijd hebben om het (online)thuisonderwijs vorm te geven.
In deze periode van thuisonderwijs zullen we als school noodopvang bieden voor ouders met een cruciaal beroep.
Deze noodopvang zal ingaan vanaf 4 januari 2021. Wanneer u gebruik moet maken van de noodopvang, dan willen wij u
vragen om uiterlijk de dag voordat u opvang nodig heeft een mail te sturen vóór 9.00 uur naar:
petra.vanspaandonck@opmaatgroep.com. Wanneer u 4 januari 2021 al gebruik zal moeten maken van de noodopvang,
kunt u deze week een mail sturen.
Let op: wanneer uw kind gebruik maakt van de noodopvang blijven de richtlijnen van het RIVM gelden.
Dus met coronagerelateerde klachten of coronabesmettingen in het gezin kunnen deze kinderen niet opgevangen
worden op school.
De school is de komende weken gesloten. De leerkrachten zullen zoveel mogelijk vanuit huis werken.
Telefonisch zijn wij niet bereikbaar tot 18 januari. U kunt alle leerkrachten via mail bereiken.
Blijf gezond, blijf veilig!
Met vriendelijke groet,
Saskia van Duijnen Montijn
Directeur
Saskia.vanduijnenmontijn@opmaatgroep.com

Linda van Elderen
Coördinator Talentklassen
l.v.elderen@plein013.nl
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Sinterklaas op Driecant
Afgelopen donderdag vierden wij Sinterklaas bij ons op school en wat was dat een feest! Vol spanning stonden alle kinderen van de groepen 1 tot en met 4 buiten te wachten op de Sint met zijn pieten. De groepen 5 tot en met 8 volgde
het spektakel vanuit hun eigen lokaal. Daar kwam hij dan in een echte politieauto met sirenes aan. De agent zorgde
ervoor dat de aankomst veilig verliep, want Sinterklaas is natuurlijk al erg oud en moet wel oppassen voor het Corona
virus. Juf Saskia heette de Sint en zijn pieten van harte welkom en stelden hem gerust. De kinderen op de Driecant wassen heel goed hun handen en houden genoeg afstand. De kinderen luisterde aandachtig en zongen een liedje voor hem.
Na de aankomst mochten de klassen in groepjes naar de aula. Daar gaven zij een dansoptreden en luisterden ze naar wat
de Sint allemaal in zijn grote boek had staan. Er waren twee gekke pieten bij die steeds grapjes maakten. Hier moesten
de kinderen erg om lachen. Terug in de klas stond er een grote zak vol cadeautjes op hen te wachten. Wat een verrassing! De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 hebben prachtige surprises en gedichten gemaakt. Alle kinderen, de
leerkrachten en ook de Sint en zijn pieten hebben enorm genoten!

Rekenen met Sint in de onderbouw:
De afgelopen Sinterklaas periode hebben we weer gezellig en hard gewerkt tijdens het rekencircuit. Op maandag- en
woensdagmiddag worden de klassen een uurtje door elkaar 'gehusseld'. Zo leren de kinderen elkaar en de leerkrachten
goed kennen. Bovendien leren ze met en van elkaar.
In iedere klas wordt een andere rekenactiviteit aangeboden en geoefend.
Er komt nog heel wat rekenwerk bij kijken om het Sinterklaasfeest goed te laten verlopen!
In de instroomgroep bij juf Eva en juf Jolanda werden met passen en meten cadeautjes ingepakt.
In de klas van juf Jasmijn werd geleerd hoe je cadeautjes en mijters van groot naar klein kunt leggen.
Die cadeautjes moesten natuurlijk wel bij het goede huis bezorgd worden in de klas van meneer Derk werden met brievenbussen de huisnummers en cijfers geoefend.
Bij juf Lianne en meneer Giel konden de kinderen pepernoten tellen, groepjes maken en een lekker pepernootje snoepen natuurlijk...
Een spelletje Sinterklaas bingo bij Juf Janice en juf Suzanne maakte het circuit compleet.
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Facebook
Vanaf donderdag 3 december, hebben we een nieuwe facebookpagina
gelanceerd. Om via onze facebookpagina meer naamsbekendheid te kunnen
krijgen, hebben wij u nodig als fan of volger!
Ga naar de facebookpagina Jan Ligthartschool Driecant en volg ons!
Alvast bedankt!
Team Driecant

Vind ik leuk :)

Spelletjesochtend groep 4
Op vrijdag 4 december zijn er stagiaires van de studie IEMES CO (International, Event, Music and Entertainment studies,
Communicatie) van het Fontys in Tilburg een gezellige spelletjesochtend komen organiseren in de groepen 4.
Met veel plezier hebben we in de speelzaal een trefbal-spel gedaan, we hebben een quiz gedaan waar we een echt certificaat voor hebben gekregen (we wisten meer antwoorden dan de juffen) en we hebben gezellige bordspelletjes gespeeld.
Juf Peggy & juf Mary
Groepen 4

Ontdekrijk op school
Andere jaren gaan we naar Ontdekrijk toe, om hier iets te leren over techniek. I.v.m. de corona-maatregelen zijn we dit
jaar niet naar Ontdekrijk toegegaan, maar hebben we iemand van Ontdekrijk bij ons op school uitgenodigd. In groep 4
hebben we gepraat over hefbomen en katrollen. Hierna hebben we de opdracht gekregen om iets te maken wat je in een
speeltuin tegen kunt komen. Het was een leuke, maar ook moeilijke opdracht.
Groep 4, juf Peggy
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Vervolg Ontdekrijk op Driecant
Maandag 8 december kwam Annelies van ontdekrijk bij ons op school. Alle
kleutergroepen kregen les over licht en donker. Ze mochten eerst per groep
een kerstboom gaan maken van allerlei spulletjes en die mochten ze met tovertape aan elkaar maken. Nadat ze dat allemaal gemaakt hadden werd er een
wit laken voor gehouden en konden ze met een zaklamp op de kerstboom
schijnen waardoor de andere kinderen de schaduwen konden zien. Ze mochten daarna vertellen wat ze zagen in de schaduwen. Er werden bijvoorbeeld
dino's ontdekt, robots, een poppetje en een aantal dieren.
Ze hebben supergoed samengewerkt, het was een erg leuke les en de kinderen zijn zeer enthousiast bezig geweest. Kortom een geslaagde ochtend
waarin we weer veel nieuwe dingen ontdekt en geleerd hebben.
Groep 1-2
Maandag 8 december kwam ontdekrijk bij ons op school omdat wij niet naar ontdekrijk
konden gaan vanwege Corona.
Voorafgaand aan dit bezoek hebben de kinderen in de groepen 4 lessen gevolgd over de hefboomwerking en katrollen. We keken samen ook naar filmpjes over dit onderwerp. En toen
konden we aan de slag met ontdekrijk. Ze brachten van allerlei spulletjes mee om mee te
bouwen. Na een korte uitleg gingen alle kinderen in groepjes aan de slag met de opdracht een
speeltoestel te maken waarin je een hefboom terug zag. Dat was nog niet zo eenvoudig. Maar
iedereen ging enthousiast aan de slag.
Na deze workshop mocht ieder kind een stukje schrijven over wat hij of zij gemaakt had en
met wie. Ook konden ze er een tekening bij maken. Dat mag nu straks in het rapport van
iedereen. De kinderen en de juffen hebben genoten van dit leuke aanbod en dat nog wel in
tijden dat bijna niets mogelijk is. Voor kinderen is niets onmogelijk bleek gisteren!
juf Mary
Groep 4

Even voorstellen
Hallo,
Mijn naam is Amber Gallé, ben 17 jaar en ik loop stage in groep 2/3 op woensdag en donderdag bij juf Janice. Ik studeer voor onderwijsassistent en zit in mijn eerste jaar. Mijn doel is
om na deze opleiding de PABO te gaan doen. Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken en ze te helpen waar nodig.
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In de werkplaats, wat ga jij maken?
Tilburg – In de bibliotheek worden elke maand digitale workshops georganiseerd, waarbij kinderen hun digitale vaardigheden
ontwikkelen en hun talent kunnen ontdekken. Er wordt steeds met een ander thema gewerkt.
Lego programmeren
Wist je dat er Lego is die je kunt programmeren? Met Lego WeDo bouw je de meest bijzondere apparaten die je daarna
zelf met de iPad kunt besturen!
Brawl Stars level maken
In de mobile game Brawl Stars knokken meerdere spelers in een grote arena met maar één doel: winnen! Wist je dat je
ook met een speciaal programma je eigen Brawl Stars arena’s kunt maken? Je leert hoe je je eigen Brawl Stars level
maakt zodat je ze later met je vrienden uit kunt testen.

Sketch Nation
Houd jij van gamen en zou jij het leuk vinden om eens je eigen game te maken?
Met een iPad app gaan we door te programmeren onze eigen tekeningen, foto's en afbeeldingen tot leven laten komen in
een game die jij zelf mag verzinnen.
Minecraft
Ben jij een echte Minecraftfanaat, bouwexpert of redstone specialist? Dan hebben we jou nodig op in de Werkplaats!
We gaan dan met de hele groep in één server samen aan een groot project bouwen. Ook als je nog nooit Minecraft hebt
gespeeld vinden we het natuurlijk hartstikke leuk als je mee komt doen.
Stop-motion filmpje maken
We gaan dit keer aan de slag met het maken van een stopmotion filmpje. Dat is een reeks van foto’s die je samenvoegt
tot een filmpje. Van elke kleine beweging maak je een foto en dat wordt uiteindelijk een filmpje. Je kan zelf de snelheid
bepalen en muziek en geluiden toevoegen. Kinderen kunnen zelf lego, klei of Playmobil meenemen om het filmpje te maken.
Praktische info
Aanmelden voor deze middagen kan via heyhoef@bibliotheekmb.nl
Bibliotheek Heyhoef ligt aan de Kerkenbosplaats 3 in Tilburg
Toegang is gratis
Leeftijd: 7 jaar en ouder
Zaterdag 9 januari
Lego programmeren
Zaterdag 13 februari
Brawl Stars level maken
Zaterdag 13 maart
Sketch Nation
Zaterdag 10 april
Minecraft
Zaterdag 8 mei
Stop-motion filmpje maken
De middagen zijn van 12.30 tot 14.00 uur
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Ik wens alle
kinderen van Driecant, hun ouders,
broertjes en zusjes die nog niet op
school zitten of al op het voortgezet
onderwijs zitten en alle
medewerkers verbonden aan school een
hele fijne kerstvakantie toe.
Voor 2021 wens ik u een gezond jaar.
Ook veel geluk, in grote en kleine dingen. Veel mooie momenten met de
mensen die dicht bij u staan en
onverwachte
ontmoetingen met onbekenden.
Lekker weer dat past bij de seizoenen.
Gezelligheid met elkaar en een goed
gesprek op zijn tijd.

Fijne feestdagen!
Saskia van Duijnen Montijn
Directeur Jan Ligthartschool Driecant
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