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Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 25-02-2021 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 23-02-2021 vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra.vanspaandonck@opmaatgroep.com 

Directienieuws 28-01-2021 

Belangrijke data: 

15 tot en met 19 

februari 

voorjaarsvakantie 
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Beste ouders/verzorgers, 

De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er al bijna op. 
Nog twee weken en dan hebben we een vakantie om even lekker uit te rusten. 

Op school staat het carnavalsfeest gepland maar deze activiteit zal vanwege het Covid 19 
virus worden aangepast. U leest hier verderop in deze nieuwsbrief meer over. 

Nieuws talentengroepen 

De afgelopen periode is door het bestuur van samenwerkingsverband Plein 013  
gesproken over de wijze waarop voorzieningen voor passend onderwijs overgedragen 

kunnen worden van het samenwerkingsverband naar de schoolbesturen. Over de  
Talentklassen is inmiddels afgesproken dat deze het komend schooljaar gevestigd zullen 

blijven op JL Driecant.  
  

Op dit moment worden de Talentklassen gecoördineerd en inhoudelijk begeleid door  
Linda van Elderen vanuit Plein013.Linda heeft aangegeven haar taken per 1 maart 2021 te 

willen neerleggen, zodat zij zich kan richten op het volgen van een studie.  
  

In de nieuwe situatie, die is ontstaan door de overdracht van de Talentklassen naar  
JL Driecant en het vertrek van Linda van Elderen, zal een speciale intern begeleider  

worden aangesteld. Deze IB' er zal zorgdragen voor de inhoudelijke begeleiding van  
leraren en leerlingen en het onderhouden van contacten met ouders en verzorgers van de 

kinderen ut deze groepen. De algehele coördinatie van de Talentklassen, waaronder de 
toeleiding van de leerlingen naar deze voorziening, zal door Plein 013 worden 
gedaan.  

  
De Opmaat groep en Plein 013 zijn op dit moment op zoek naar een geschikte IB' er en 

coördinator. Wanneer hierover meer bekend is, zullen we u uiteraard informeren. 
 

Met vriendelijke groet, 
Saskia van Duijnen Montijn 

Noodopvang 

Wellicht ten overvloede: de opvang is er alleen voor nood, als u echt op geen andere 
manier opvang kunt regelen. Mocht u toch een dag(deel) op een andere manier uw kind 

kunnen opvangen dan horen wij het graag. Op school wordt er geen les gegeven, de kin-
deren worden opgevangen. De leerkrachten geven zoveel mogelijk vanaf huis online les. 

De leerkrachten die online lesgeven kunnen geen opvang verzorgen. De opvang wordt 
verzorgd door anderen. Soms is dat iemand die uw kind niet (goed) kent. We doen ons 

uiterste best om én goed online-onderwijs te geven én goede opvang te verzorgen voor 
de kinderen die het online-onderwijs op school volgen. We hopen op uw begrip als dat 

anders gaat dan u verwacht. De aanvraag voor noodopvang moet wekelijks opnieuw  
worden aangevraagd. U stuurt hiervoor een mail naar:  

petra.vanspaandonck@opmaatgroep.com. Dit kan vanaf de donderdag voor de  
opvolgende week. 
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Terugblik Kerstmis 
De jaarlijkse feestelijke week voorafgaand aan Kerst, werd door de lockdown helaas ingekort naar 2 dagen. Op maandag 

hebben we kunnen genieten van heel veel leuke (kerst)mutsen, haarbandjes en feestelijke kapsels en op dinsdag hadden 

we bijna allemaal een leuke kersttrui aan. Wat zag het er feestelijk uit! 

 

Ieder jaar willen wij tijdens de kerstperiode een goed doel steunen. Gelukkig zijn we hier op tijd aan begonnen! Vanaf 

begin december mochten alle kinderen producten mee naar school nemen voor Stichting Tilburgse Voedselbank.  

We begonnen met het vullen van 1 doosje per klas, maar als snel werden de deksels van de dozen gehaald om ook deze 

te vullen en hebben we extra dozen moeten regelen. Wat waren en zijn wij enorm trots op al onze kinderen en ouders! 

Ruim 20 dozen zijn er op maandag 14 december bij onze school opgehaald door de vrijwilligers van de Voedselbank. 

 

Daarnaast hebben alle kinderen ook heel hard gewerkt aan het maken van kerstkaarten 

voor de bewoners van onder andere zorgcentrum De Reyshoeve. We hopen dat we 

hierdoor de oudere bewoners van onze wijk een klein lichtpuntje hebben kunnen  

bieden in deze bijzondere en soms eenzame tijd. 

 

Groeten van de Kerstcommissie. 

Beste kinderen, 
Alle juffen en meneren zijn ontzettend trots op jouw harde werken. 

Elke dag zit je weer online klaar, en maak je thuis al je opdrachten. 
Aanstaande maandag 1 februari hebben we een kleine verrassing voor je. 
De online lessen stoppen deze dag om 12 uur en daarna mag je je  

brievenbus in de gaten gaan houden (of dinsdag uitkijken naar de postbode). 
 

Groetjes, 

Team Driecant 
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Alaaf! 

Hoewel het echte carnavalsfeest niet door kan gaan, willen we met  
Driecant toch iets leuks organiseren voor de kinderen. Op 12 februari 

regelen wij daarom een leuke Bingo voor elke groep! Dit was vorig jaar 
tijdens de carnavalsviering een groot succes en het heeft ook nog eens als 

groot voordeel dat het ook online gewoon door kan gaan. Eventuele  
gewonnen prijzen brengen we dan gewoon bij de winnaars thuis! 

Uiteraard mogen de kinderen die dag ook verkleed naar school, of  
gewoon achter de webcam!  

Wanneer er wat meer duidelijkheid is over de lockdown zullen wij meer 
informatie met jullie delen. 

 
Groetjes van carnavalsteam  ’t Driehuukske 

Carnaval  

Online tekenles 
Online lesgeven, het is en blijft een uitdaging voor onze leerkrachten en onze leerlingen. 

Zo heeft meneer Michel een online tekenles gegeven. En zeg nou zelf…..zijn ze niet mooi geworden? 

Opdracht van groep 4: 
  
We lezen elke dag een kwartier thuis in een Avi-
boek, waarbij elke dag een aanvullende opdracht 

gegeven wordt.  
Dit was een dag: lees 15 minuten in de badkamer. 

 
Nou….hier zijn we Raïsha dan ook lekker lezen! 
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Flessenactie Albert Heijn Dalem voor project van 

“oud” directeur Driecant. 
Vanaf de avond van 31 januari tot 28 februari zal bij de emballagezuil van Albert Heijn Dalem de poster hangen: Schoolbi-

bliotheken voor Cambodja. Lege flessen kunnen ingewisseld worden t.b.v. dit goede doel. Om het een en ander toe te 
lichten, zal ik mij eerst even voorstellen. 

 
Zelf was ik directeur van Driecant vanaf het eerste uur (1999) en heb 11 jaar, samen met een uitdijend team, mogen 

bouwen aan deze school. In 2010, was de school gestabiliseerd en ben ik directeur geworden op een grote basisschool 
met 37 nationaliteiten in Breda. In 2013, na ruim 35 jaar in het onderwijs werkzaam geweest te zijn geweest, kreeg ik de 

kans om voor Unicef aan een onderwijsproject in Cambodja te gaan werken. Hier ben ik tweemaal anderhalf jaar als 
“Education Management Adviser” op een provinciaal departement gestationeerd geweest.  

Naast het werken aldaar, heb ik ook een eigen project opgestart: “Bibliotheken voor basisscholen in Cambodja” 
genaamd. Inmiddels heb ik met gelden vanuit Nederland 21 bibliotheken mogen overdragen aan evenzoveel scholen in de 

afgelegen gebieden. Bij zo’n overdracht ontvangt de school zo’n 400 boeken voor klas 1 t/m 8 en een boekenkast om 
deze boeken te beschermen tegen het vocht in de regentijd. Aangezien ik alle processen zelf regel, blijft er geen euro aan 

de strijkstok hangen. 
 

Waarom nu juist schoolbibliotheken? 
Aan de directeuren van de lagere scholen in de afgelegen gebieden, die ik bezocht gedurende mijn werkzaamheden stelde 
ik vaak de vraag: “Wat is het grootste probleem, waar je mee te kampen hebt?” Nimmer kreeg ik als antwoord “de grote 

klassen van soms wel 80 leerlingen” of “het gebrek aan gekwalificeerde leerkrachten”, maar luidde meestal het antwoord 
“gebrek aan schoon drinkwater” en “het gebrek aan goede leermiddelen, met name leesboeken”. Dit laatste antwoord 

was voor mij als voormalig schooldirecteur het vertrekpunt om met gelden vanuit Nederland bibliotheken aan basisscho-
len in de zogenaamde remote area’s te gaan schenken. 

 
Achtergrond informatie 

Cambodja is een land met een getraumatiseerde bevolking, dat vanaf 1993 vanaf nul opgebouwd moest worden, omdat 
vrijwel al het intellect omgebracht was gedurende de genocide van Pol Pot. Meer dan 2 miljoen mensen, van de toenmali-

ge 9 miljoen, zijn op een afschuwelijke manier aan hun eind gekomen. Uiteindelijk heeft ruim 80% van de onderwijsgeven-
den deze wrede moordpartij niet overleefd. De demografische opbouw van de bevolking laat zien dat meer dan 50% van 

de bevolking jonger dan 25 jaar is. Hierin zit een enorme potentie en stelt hoge eisen aan gekwalificeerd onderwijs, zodat 
het land uit het diepe dal kan geraken. 

 
Op mijn website www.bibliothekenvoorcambodja.nl  

kunt u hierover alles lezen.                                                                          
 

 

1 van de 21 scholen die een schoolbibliotheek ontvingen. 
Genieten van de verkregen “rijkdommen”. 

 
 

Namens de kinderen alvast bedankt voor uw donatie! 
 

Succes! 
 

Regelmatig kwam ik afgelopen jaren nog een bezoekje brengen aan Driecant.  

Helaas is dat door de pandemie niet mogelijk. Kinderen, ouders, leerkrachten, ondersteunend 
personeel en directie succes de komende tijd.  

 
Hopelijk komt er spoedig een moment dat eenieder op deze tijd terug kan kijken als een  

kwade droom en dat er weer gewoon onderwijs gegeven kan worden in de vertrouwde  
omgeving met “live” leerkrachten. 

 
Hartelijke groet, 

Marcel Gerritse. 

http://www.bibliothekenvoorcambodja.nl
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Kijk voor meer informatie op pagina 6. 
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Voor het nieuwe schooljaar is de OPR op zoek naar: 

3 OPR-leden namens de oudergeleding regulier onderwijs 

2 OPR-leden namens de personeelsgeleding regulier onderwijs 

1 OPR-lid namens de personeelslgeleding speciaal basis onderwijs 

1OPR-lid namens de oudergeleding speciaal onderwijs 

Wat doet een OPR lid? 

   We praten mee over en hebben invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en  

    ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt; 

    We denken mee over de manier waarop extra ondersteuning aan kinderen geboden kan worden; 

    We bouwen kennis en kunde op over het bredere netwerk van scholen; 

    We bouwen kennis op over Passend Onderwijs. 
 

Tijdsinvestering 

  De OPR vergadert minimaal 6 x per jaar, 2 uur per keer.  

   U wordt geacht voor de vergadering de toegezonden stukken te lezen. Naast de vergadertijd kan het zijn dat er  

   bepaalde actiepunten uitgevoerd moeten worden.  

 

Interesse voor kandidatuur? 

  Geïnteresseerde kandidaten melden zichzelf direct aan via het mailadres van de OPR: opr@plein013.nl  

   vóór 28 februari 2021! De beschikbaar gestelde kandidaten ontvangen via de mail een uitnodiging om een korte  

   persoonlijke motivatie op te stellen. Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen per geleding dan zal er een  

   verkiezing plaatsvinden. 

   Op 1maart 2021 ontvangen dan alle MR-en een kieslijst.  

   Voor meer informatie zie: http://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-en-regels/ondersteuningsplanraad/  

 

Vergoeding 

   Ouders 

   Als lid van de OPR heeft u recht op een vrijwilligersvergoeding per vergadering. 

   Personeel 

   Personeelsleden krijgen vergoeding in uren binnen hun normjaartaak. 

 

Stelt u zich beschikbaar? 

   Wilt u zich beschikbaar stellen als OPR lid? Meld u dan nu aan door een mail te sturen naar opr@plein013.nl  

   Met vriendelijke groet, 

   Verkiezingscommissie OPR Plein 013 

Plein013- OndersteuningsPlanRaad  

mailto:opr@plein013.nl
http://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-en-regels/ondersteuningsplanraad/
mailto:opr@plein013.nl
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Kinderen meer buiten laten spelen? Kom 

naar Outdoor BSO Warande! 
 

Want juist in deze tijd is het extra belangrijk dat 
kinderen genoeg bewegen. 

 
Bij Outdoor BSO Warande spelen we elke dag 

buiten! We doen leuke en uitdagende activitei-
ten op de velden van Hockey Club Tilburg of 

gaan op avontuur in het Warandebos.  
 

Wat dacht je van  mountainbiken, bootcamp of 
diverse veldsporten? Maar ook gaan we hutten 

bouwen, spelen we levend stratego en  
vlagverovertje in de bossen.  

We werken op leeftijdsniveau en daar worden 
de activiteiten op afgestemd. 
 

Mocht het echt heel slecht weer zijn, dan  
kunnen we in de grote Dome (opblaastent) van 

HCT terecht en toch lekker sporten! 
 

Kinderen leren bij ons samenwerken, de regels 
van sport en het verschil tussen winnen en ver-

liezen. Je hoeft helemaal geen kei in sport te zijn 
om hier een hele leuke tijd te hebben. Uw kind 

kan bij ons uiteraard ook knutselen of rustig een 
boekje lezen. 

 
 

Outdoor BSO Warande is kleinschalig (maximaal 40 kinderen) en zit in een sfeervolle locatie bij Hockey Club Tilburg. 
Het heeft een groot eigen buitenterrein met gras en bomen, waar kinderen heerlijk kunnen spelen. De BSO is ook  

ideaal te combineren met hockeytrainingen  (we brengen en halen kinderen naar de training). 
 
De BSO rekent geen extra kosten en wij regelen gratis het vervoer vanaf de school van uw kind. 

 
Voor meer informatie of een rondleiding : 

 
https://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/warande 

 
Martijn Jacobs 06-46398648 / m.jacobs@kinderstadtilburg.nl  

https://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/warande
mailto:m.jacobs@kinderstadtilburg.nl

