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Jaargang 21 nummer 7 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 22 juli 2021 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 20 juli 2021 vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra.vanspaandonck@opmaatgroep.com 

Directienieuws 
24-06-2021 

Belangrijke data: 

08-07 kennismakings-

middag 

09-07 musical gr. 8 

 

In dit nummer :  

Directienieuws 1 

Vervolg directienieuws 2 

Groepsverdeling 3 

Plattegrond Eéncant 4 

Plattegrond Twéécant 5 

Ouderwerkgroep 6 

Medicijnverstrekking  6 

Zomerkleding gezocht 6 

Magic Show 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Extra vrije dag 

De dag na Hemelvaart is als vrije dag in de schoolkalender opgenomen. 

Personeel: 

Aan het eind van dit schooljaar moeten we helaas afscheid nemen van een aantal collega’s,  

die een nieuwe uitdaging hebben gevonden. We willen van deze gelegenheid gebruik 

maken om hen hartelijk te bedanken voor hun inzet op Driecant! 

De volgende collega’s nemen afscheid op Driecant: 

*Meneer Michel is al gedeeltelijk weg op Driecant en zal met ingang van volgend school-

jaar zijn volledige baan bij stichting Bijzonder Wijs voortzetten. 

*Meneer John heeft ook een nieuwe uitdaging gevonden en zal volgend schooljaar in het 

praktijk onderwijs les gaan geven, ook bij stichting Bijzonder Wijs.  

*Meneer Joury heeft een nieuwe baan gevonden op een andere bassischool en kan nu 

een heel stuk dichter bij huis gaan werken. 

*Meneer Sjoerd was ter vervanging van meneer Michel op Driecant en gaat volgend jaar 

zijn passie in de radiowereld verder oppakken. 

*Juf Danielle zal ook volgend schooljaar Driecant verlaten. Zij zal haar werk op de  sport 

BSO voortzetten. 

* Juf Ine zal niet meer terugkeren op onze school. Zij stopt met werken in het onderwijs. 

We gaan onze collega’s missen maar wensen hen ontzettend veel succes toe voor de  

toekomst.  

Er zullen volgend schooljaar ook nieuwe collega’s instromen.  

Juf Ankie zal volgend schooljaar groep 8B voor haar rekening gaan nemen. 

We wensen Ankie veel succes op Driecant!  

Gymdocent, er zal via het Beweegburo een nieuwe gymdocent op Driecant les komen 

geven. Juf Ankie en de nieuwe gymdocent zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u 

voorstellen. 

Groepen en plattengrond volgend schooljaar: 

Op pagina 3 tot en met 5 van deze nieuwsbrief vindt u de groepsverdeling en de  

plattegrond met de lokaalverdeling van het volgend schooljaar. 

Beste ouders/verzorgers, 

Met nog 4 weken te gaan, is de zomervakantie al weer in zicht! Een jaar dat door de  

Corona pandemie helaas anders is verlopen dan waar we met zijn alle op gehoopt hadden. 

Desalniettemin hebben de groepen 8 nog een geweldige musical voor de boeg op vrijdag 

16 juni voordat ze zich kunnen voorbereiden op de middelbare school.  

Op naar de laatste loodjes…….. 
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Het kabinet heeft besloten de richtlijnen in het primair onderwijs te versoepelen 

per 26 juni. Op dit moment is de PO-raad bezig om de wijzigingen uit te werken 

in geactualiseerde protocollen. Zodra hier meer over bekend is krijgt u hierover  

bericht. Het blijft belangrijk om vaak de handen te wassen, afstand te houden en 

te testen bij klachten. Het snottebellenbeleid en bron- en contactonderzoek 

blijft. Mede vanwege de risico's die vakanties naar het buitenland met zich mee-

brengen tijdens de zomervakantie. Maar het advies om mondkapjes te dragen en 

kinderen in bubbels te houden wordt waarschijnlijk aangepast.  

Groepsoverstijgend werken en uitstapjes worden dan weer mogelijk. Ook zijn ouders dan weer van harte welkom in de 

school en op het plein. De wijzigingen blijven waarschijnlijk van kracht tot de start van het nieuwe schooljaar, dan wordt 

de situatie opnieuw beoordeeld. We houden u op de hoogte. 

 

Afgelopen vrijdag hebben we een studiedag gehad. 

De talentgroepen en onze reguliere groepen hebben een andere invulling gehad van de studiedag. 
 

De collega's van de reguliere groepen hebben het gehad over de ambities voor komend schooljaar.  
Deze staan beschreven in ambitiekaarten. Sommige ambitiekaarten van afgelopen jaar lopen komend schooljaar door.  

Dat zijn: 
 

 Expliciete Directe Instructie  

 Hoogbegaafdheid 

 Doorgaande lijn 0-6 

 
De ambitiekaart taal blijft ook bestaan. De inhoud zal komend schooljaar vooral gaan over woordenschat (onderbouw) 

en technisch en begrijpend luisteren/lezen. 
Nieuw is de ambitiekaart sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. 

Geen ambitiekaart maar wel op de agenda blijft 'Expeditie HPO' en de implementatie van nieuwe rekenmethodes en een 
leerlingvolgsysteem voor de onderbouw. 

 
Verder is tijdens de studiedag het verbetertraject 'Expeditie HPO' besproken met het team: Waarom hebben de Jan 
Ligthart groep en Stichting Opmaat destijds gekozen voor deze verandering en waar staan we nu? 

 
Tenslotte hebben we de taken voor komend schooljaar verdeeld. De middag hebben we met een gezellige teamactiviteit 

afgesloten. 
 

De collega's van de Talentengroepen hebben het gehad over de groepsverdeling en de invulling hiervan. 

Zoals u in het groepsoverzicht op de volgende pagina kunt zien zijn er volgend jaar drie stamgroepen.  
 

Vanuit de visie van de Talentengroepen willen we het aanbod, daar waar kan,  groepsoverstijgend aanbieden.  

Dat betekent dat de verschillende groepen samenwerken en de leerkrachten elkaar ondersteunen. Er zal iedere dag dus 

één leerkracht voor de groep staan. 
 

Met vriendelijke groet, 

Saskia van Dijnen Montijn. 
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Zoals wij u eerder via de mail hebben geïnformeerd, willen wij de groepen voor volgend schooljaar met  

desbetreffende leerkracht(en) aan u voorstellen. Op de volgend pagina vindt u een plattegrond met de lokaalverdeling 

van onderstaande groepen.  

Groep  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag   Vrijdag  

Groep 1/2 A  Lianne  Lianne  Lianne  Lianne  Janneke  

Groep 1/2 B Jolanda  Jolanda  Eva  Eva  Jolanda/Janice 

Groep 2/3  Suzanne  Suzanne  Janice  Janice  Suzanne/Janice  

Groep 3  Derk  Derk  Derk  Derk  Derk/Saskia O 

Groep 4 A Peggy Peggy  Peggy  Bregje Bregje 

Groep 4 B Mary Mary Mary Mary Mary 

Groep 5 A Marina  Marina  Simone  Simone  Marina/Simone  

Groep 5 B Jasmijn  Jasmijn  Jasmijn  Jasmijn  Jasmijn  

Groep 6  Sonci  Sonci  Heidi  Heidi  Heidi  

Groep 6/7  Karin  Karin  Saskia O  Karin  Karin  

Groep 7  Patricia  Patricia  Janneke  Patricia  Patricia  

Groep 8 A Sofie  Sofie  Didi  Didi  Didi  

Groep 8 B Ankie Ankie 

  

Ankie 

  

Ankie Ankie 

Talent 1 gr 4-5-6  *Maarten/Aline  *Maarten/Aline  *Maarten/Aline  *Maarten/Aline  *Maarten/Aline  

Talent 2 gr 7-8  *Tamara/Anne *Tamara/Anne *Tamara/Anne *Tamara/Anne *Tamara/Anne 

Talent 3 gr 7-8  *Maartje/Eva  *Maartje/Eva  *Maartje/Eva  *Maartje/Eva  *Maartje/Eva  

* Werkdagen zijn nog niet bekend. 
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Hoi allemaal,  
 
Vraagt u zich ook weleens af wie ervoor zorgen dat elk jaar alle activiteiten op school geregeld worden?  

Dan willen wij ons graag aan u voorstellen!  
Wij zijn een groep van ongeveer 12 enthousiaste ouders en samen met juffrouw Karin en juffrouw Janneke vormen wij 

dit jaar de ouderwerkgroep. Samen organiseren we onder andere de Sinterklaasviering, Kerstmis, de koningsspelen,  
carnaval, de avondvierdaagse en de schoolreis.  

Maar ook voor het regelen van het verkeersexamen en de ontvangst van de schoolfotograaf kan de school op ons 
rekenen! Zowel voor het maken van draaiboeken voor de activiteiten als de voorbereidingen, de dag zelf alles regelen en 

het opruimen zorgen wij, gelukkig ook met hulp van de leerkrachten.  
 

Door corona lopen alle plannen die we voor dit jaar gemaakt hadden anders dan normaal, maar we zijn toch blij dat we 
voor zowel Sinterklaas, Kerst (en ook met Carnaval)  en Koningsspelen toch leuke dagen voor de kinderen hebben  

kunnen organiseren.  
 

In de komende nieuwsbrieven zullen we ons persoonlijk aan jullie voorstellen en ook laten weten waar wij te vinden zijn 
als jullie vragen hebben.  

 
Mocht je nieuwsgierigheid gewekt zijn en je wilt weten of lid zijn van de werkgroep ook iets voor jou is, mail dan 
naar janneke.clarijs@opmaatgroep.com 

Tijdens de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie( RI&E) op onze school kwam het onderwerp 

medicijnverstrekking ter sprake. We hebben duidelijke afspraken over het geven van medicatie aan 

leerlingen: 

 

Medicijnen worden alleen met schriftelijke toestemming van ouders gegeven.   

Daar valt ook paracetamol en aspirine onder. Als u als ouder een pijnstiller mee geeft, 

dan vragen wij u om een bevestiging via de mail te sturen aan de leerkracht. 

Bent u er ook aan toe om uw kledingkast eens uit te ruimen? En heeft u misschien nog  

kinderkleding en/of zwemkleding over die uw kinderen niet meer passen? Dan zou u mij daar erg blij 
mee maken! Ik stuur nog altijd tweedehands kleding op naar Indonesië voor de kinderen van mijn 

stichting. Alle spulletjes mogen ingeleverd worden bij mij in de klas. Alvast uw hartelijke dank  
namens de mensen uit de kampong. 

 
Juf Mary van der Zijden  

Groep 4B 

www.yayasansetetesembun.org/ & facebook: Gondrong Gunawan/Mary van der Zijden 

Op woensdag 2 juni jl. mochten de groepen 4 einde-

lijk gaan genieten van een Magic Traffic Show. 

Het was een magische show rondom het thema ver-

keer en verkeerstekens. De kinderen konden actief 

meedoen tijdens de show. Er werden vragen gesteld, 

grapjes gemaakt en vooral gegoocheld.  

Kortom een wonderlijke show vol verrassingen. 
 

mailto:janneke.clarijs@opmaatgroep.com
http://www.yayasansetetesembun.org/

