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Jaargang 21 nummer 2 

Op Driecant hebben we maandelijks een nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 25-03-2021 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 23-03-2021 vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra.vanspaandonck@opmaatgroep.com 
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Beste ouder, verzorger, 

Wat is er mooier dan de carnavalsvakantie inluiden met een heuse carnavalsbingo! 

Ondanks dat het echte carnavalsfeest niet kon doorgaan, was het weer een goed geregelde 

ochtend op Driecant. Hierbij wil ik de werkgroep carnaval hartelijk bedanken voor hun 

inzet! Inmiddels zit de eerste week na de vakantie er al weer bijna op en gaan we al weer  
zachtjes richting de meivakantie.  

 

Personeel 

*Alexandra van Dijk (IB-er) is nog steeds niet hersteld. We hebben u reeds geïnformeerd 
dat Sanne de Win haar werkzaamheden twee dagen in de week heeft overgenomen. 

Met ingang van deze week zal Sanne drie dagen in de week de werkzaamheden van  

Alexandra overnemen. De werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. 

*Op 1 maart begint meneer Sjoerd in groep 8 A, op de maandag, dinsdag en woensdag. 
Wij wensen meneer Sjoerd veel succes toe op Driecant! 

Sanne en Sjoerd stellen zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor. 

 

Hoofdluis 
Aangezien er nu geen ouders de school betreden, wordt er ook geen hoofdluis controle 

uitgevoerd. We willen u vragen om uw kind(eren) thuis goed te controleren op eventuele 

hoofdluis. Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

NAW gegevens 

Helaas komt het steeds vaker voor dat er verkeerde gegevens in ons administratiesysteem 

staan. Wij verzoeken u daarom tijdig aan te geven als uw gezinssituatie verandert, denk 
aan: scheiding, nieuw adres, nieuw telefoonnummer of e-mailadres. Bij calamiteiten op 

school is het belangrijk dat we ouders ten alle tijden kunnen contacten. 

U kunt de gegevens laten aanpassen door een mail te sturen naar onze administratie: 

petra.vanspaandonck@opmaatgroep.com 
 

 

Corona en herhaling afspraken over naar school komen  

 De kinderen moeten weer naar school.  

Maakt u zich zorgen, neem dan contact op. Samen kunnen we kijken naar oplossingen. 

 Wij hebben gespreide eindtijden: Groep 6A, 6B, 7B en 8A zijn van maandag tot donder-

dag om 14.15 uit en op vrijdag om 12.10.  

 De kinderen van de Talentgroepen verzamelen zich op het plein met de zandbak. 
De leerkracht loopt samen met de kinderen naar binnen zodat zij niet kruisen met de 

groepen 6.  

 Ouders mogen de school niet in. Ouders van kinderen uit groep 1-2-3 mogen op het 

plein komen, maar blijven buiten.  

 Op het schoolterrein is een mondkapje verplicht voor volwassenen. We vragen ouders 
ook rondom het schoolterrein een mondkapje te dragen. Daar houden we natuurlijk 
ook afstand! 
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 Kinderen van groep 7 maken gebruik van de ingang naast het speellokaal (aan de straatzijde). Dit is een andere ingang 

dan voor de lockdown! Alle andere kinderen gebruiken de ingang die ze voor de kerstvakantie ook gebruikten.  

 Wilt u voordat de kinderen naar school gaan ervoor zorgen dat ze hun handen hebben gewassen.   

Afspraken over op school zijn  

 We wassen handen extra vaak, zorgen voor extra schoonmaak en ventileren goed.  

 We maken gebruik van looproutes in de school.  

 Kinderen werken alleen in de eigen groep. Alle klasoverstijgende activiteiten, inclusief RT, komen te vervallen.  

Ook in de klas werken we zoveel mogelijk in vaste groepen.  

 Kinderen van groep 7 en 8 dragen in school bij verplaatsingen een mondkapje. (Dringend advies)  

Afspraken over ziek verkouden of corona  

 Bij klachten blijven zowel personeelsleden als leerlingen thuis.  

 Kinderen met chronische verkoudheidsklachten als bijvoorbeeld astma of hooikoorts, mogen wel op school komen. 

Uiteraard is de leerkracht op de hoogte van deze klachten. 

 Kinderen die gedurende een schooldag lichte verkoudheidsklachten vertonen, houden we goed in de gaten.  

Wordt het erger, dan moeten ze opgehaald worden.  

 Kinderen die echt verkouden zijn, blijven thuis om ook de anderen te beschermen.  

Besmetting met corona in de groep  

Bij een coronabesmetting gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine. (Andere leden van het gezin hoeven niet in quarantaine als 

er geen besmetting is in het gezin.)  

Bij een negatieve test na 5 dagen, kunnen kinderen weer naar school komen. Als het kind niet test, blijft het nog 5 dagen extra 
in quarantaine. De klas in quarantaine krijgt tijdens de eerste 5 dagen onderwijs op afstand. Voor de eerste dagen wordt ge-

bruik gemaakt van een noodpakketjes.  

Na de vijfde dag mogen kinderen met een negatieve test uitslag weer naar school. Daardoor ontstaat er een situatie waarbij 
een gedeelte van de kinderen thuis is en een gedeelte op school. Dat is voor ons een nieuwe situatie. Per klas moeten we 

bepalen wat op dat moment mogelijk en haalbaar is en bekijken wij of we van digitaal onderwijs gebruik zullen gaan maken als 

veel kinderen niet op school onderwijs kunnen volgen.  

Tot slot  

We willen kinderen het onderwijs geven dat ze nodig hebben. We weten dat de afgelopen periode met huisonderwijs pittig 

was. Opening van de scholen brengt weer hele andere zorgen met zich mee. Mocht u vragen of zorgen hebben, neem dan  

contact op met mij. 

Met vriendelijke groet,  

Saskia van Duijnen Montijn  
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MR-nieuws 
Er heeft een wisseling binnen de MR plaatsgevonden. Gerwin v/d Laan is wegens verhuizing uit de MR gestapt. In het re-

glement staat dat de MR dan degene moet benaderen die op de vorige kieslijst op plaats twee stond. Charlotte Visser 

neemt dit schooljaar het stokje van Gerwin over. Hieronder stelt zij zich aan u voor: 
 

 
Hoi, mijn naam is Charlotte Visser en ik ben moeder van Borgen en Aurelie.  
Ik ben afgestudeerd journaliste en bestuurskundige en werkzaam als griffier  

van de gemeente Houten. Daar zet ik mij in voor een goede, objectieve  

informatievoorziening aan het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad.  
Net als in de MR vind ik het belangrijk dat alle betrokkenen goed worden  

geïnformeerd en dat er naar hen geluisterd wordt. Ik ben graag goed voorbereid  

en ingelezen, zodat ik alle vragen kan stellen die wij als ouder zouden kunnen hebben.  

Waarbij het algemeen belang een weging is van alle meningen. 
Als jullie vragen aan mij hebben, dan hoor ik het graag via driecant.mr@opmaatgroep.com 

 

Hartelijke groet, 

Charlotte Visser  

Mag ik me even voorstellen?                   

Mijn naam is Sanne de Win en sinds kort mag ik deel uitmaken van het JL Driecant-

team. Omdat juf Alexandra ziek is, zal ik haar vervangen als Intern begeleider.  

Ondanks de start in deze gekke tijd, kreeg ik een warm welkom van het team,  

kinderen en vele ouders. Ik heb er dan ook heel veel zin in om samen bezig te zijn 

met het onderwijs en de zorg voor alle kinderen.      

                                                   

Samen met Rick, zijn wij de trotse ouders van onze dochter Sofie. Naast mijn werk in 

het onderwijs ben ik vaak te vinden op het hockeyveld, waar ik me inzet voor de 
jongste jeugd. Zeker in deze tijd, is het heerlijk om lekker buiten bezig te kunnen zijn. 

Als echte Brabantse houd ik van lekker eten en gezelligheid.                                                                 

Op dinsdag, woensdag en donderdag ben ik op Driecant aanwezig.             

Helaas kan ik u nu niet uitnodigen om een keer binnen te lopen voor een praatje of 
vragen. Wel ben ik telefonisch of via de mail bereikbaar: 

 Sanne.dewin@opmaatgroep.com 

 

Wellicht zien we elkaar binnenkort, op afstand, aan de poort. Blijf gezond, houd vol. 

We doen het samen! 

Hartelijke groet. 

Even  

voorstellen 

Vanaf 1 maart tot en met de zomervakantie zal ik iedere maandag, dinsdag en 
woensdag te vinden zijn op de Driecant. Op die dagen zal ik namelijk de klas van 

meester Michel overnemen.  
 

Mijn naam is Sjoerd Groothuis, ik ben 23 en ik woon sinds 2 jaar in het centrum 

van Tilburg. Oorspronkelijk kom ik uit het Noord-Limburgse Kessel dus ons  
accent zal misschien een beetje verschillen, maar daar komen we zeker uit ;). 

Naast het lesgeven heb ik nog een grote passie en dat is het maken van mooie 

mediaproducten. Denk dan aan radio- en tv-programma’s maar ook zeker  
podcasts. Op dit moment combineer ik mijn twee passies door drie dagen voor de 

klas te staan en de andere twee dagen volg ik de KRO-NCRV Radioschool. Ook 

vind ik het altijd interessant om nieuwe technologische ontwikkelingen te volgen 

en indien mogelijk te integreren in het onderwijs. Wat betreft het onderwijs moet 
er de laatste maanden van groep 8 nog even hard gewerkt worden, maar er is  

gelukkig ook tijd voor een mooi afscheid van jouw basisschooltijd. Ik ben dan ook 

heel blij dat ik deze bijzondere maanden met jullie mag gaan beleven. 

 

Hartelijke groet. 

Meneer Sjoerd 

mailto:Sanne.dewin@opmaatgroep.com
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Stagiaires stellen zich aan u 
Hallo,  

ik ben Tim Verhoeven, 22 jaar en ik kom uit Biest-Houtakker.  

Nadat ik de opleiding Speco Sportmarketing vorig jaar heb afgerond kwam 

ik erachter dat dat niet echt bij mij past. Ik heb daarom de keuze gemaakt 

om aan de pabo te beginnen en die bevalt mij tot nu toe uitstekend. 
 

Komend halfjaar loop ik 2 dagen per week stage in groep 6B van de Jan 

Ligthart Driecant. In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig. 

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich goed en op hun eigen niveau  

kunnen ontwikkelen en dat ze zich thuis voelen op een school.  

 

Met vriendelijke grioet, 

Tim Verhoeven. 

Hoi!  

 

Ik ben Joey en kom hier het komende jaar Janneke en Patricia  

versterken als stagiair in groep 6.  

 
Afgelopen jaar heb ik op een basisschool in Breda gewerkt, ik was 

gelijk verkocht en heb besloten om op Fontys in Tilburg de switch 

te maken naar de pabo. 

 
Onder andere mijn passie voor muziek en mijn positiviteit wil ik 

graag aan de kinderen gaan overbrengen. Voor de rest, als je meer 

over mij wilt weten, gewoon vragen!  

 

Tot snel! 

Joey 

 

& 



 

 

Jan Ligthartschool Driecant - Dalemdreef 25 -  5035 LZ  Tilburg -  013-4557816 - driecant.directeur@opmaatgroep.com 

Jaargang 21 nummer 2 25-02-2021 Pagina 4   

Weer terug naar school 

Op 8 februari was het dan eindelijk weer zover! Terug naar school, naar de juf en meester, maar vooral het weerzien 

van vrienden en vriendinnen. En of dat nog niet genoeg was werden we getrakteerd op een mooie dikke laag sneeuw. 

Samen spelen, samen genieten! 

We zijn erg blij dat alle kinderen weer op school zijn! 


