Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 december 2020
Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 15 december 2020 vóór 12.00 uur bij juf. Petra.
Of mail: petra.vanspaandonck@opmaatgroep.com
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Geachte ouder/verzorger,

Belangrijke data:

Met nog 3 weken te gaan zit de eerste periode van het schooljaar er alweer op en maken
we ons op voor het tweede gedeelte. Voor nu wachten we vol spanning op de komst van
Sinterklaas naar onze school en sluiten we af met een sfeervolle kerstviering in de klassen
met inachtneming van de COVID-19 maatregelen.

3 december Sinterklaas
op Driecant!

Corona
Sinds afgelopen maandag hanteren we weer de “normale” regels en is het verscherpte beleid niet meer nodig. We controleren dagelijks het verloop op zieke kinderen. Het aantal
kinderen met coronagerelateerde klachten is op dit moment laag.
Ouders in de school:
Mocht u een afspraak hebben op onze school, dan willen we u nogmaals attenderen op de
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bespreken met haar, dan kunt u die mailen naar de leerkracht van uw kind.
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Juf Janneke is ook positief getest en de kinderen van de groepen waar juf Janneke lesgeeft
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zijn middels een brief hierover geïnformeerd.
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virus. Gelukkig hebben we alle vervanging zoveel mogelijk intern op kunnen lossen. Het

Kleurplaat Sint
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team doet er alles aan om klassen op te vangen door dagen te ruilen of extra te werken.

Personeel en Corona:
Onze IB' er Alexandra van Dijk heeft het coronavirus opgelopen en kan daardoor niet
werken. Mochten er dringende zaken zijn omtrent de zorg die u normaal gesproken zou

Vervanging:
De afgelopen weken zijn er een aantal personeelsleden afwezig geweest door het Corona-

Daarom wil ik alle collega’s bedanken voor hun fantastische inzet!
Helaas zal het ook voorkomen dat we zowel extern als intern geen vervanging kunnen
vinden. Dit betekent dat we alle mogelijkheden hebben ingezet, maar dat we toch de
kinderen naar huis moeten sturen. We vragen u dan ook om op deze situatie voorbereid
te zijn. Natuurlijk informeren we u hierover.
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Sinterklaas en de Pieten op Driecant:
Omdat u als ouder nu even niet de school binnenkomt, wil ik u toch even laten
weten dat de Sintwerkgroep de school mooi heeft versierd en dat er ook dit jaar
een mooi paleis is gemaakt voor de Sint.
In het paleis kunnen onze kinderen weer lekker knutselen, of gewoon een boekje
lezen bij de open haard.
Van de week hebben we ineens onverwacht bezoek gekregen op Driecant!
Er lag overal rommel! Ja hoor, u raadt het al, rommelpiet is weer bezig geweest
en dat hebben de kinderen in de klas goed kunnen zien. We hebben alles maar
opgeruimd en hebben hierover een briefje aan Sinterklaas gestuurd.
Afgelopen dinsdag zijn de pieten weer langs geweest om samen met onze kinderen lekker te gymmen. En ik moet
eerlijk zeggen dat ik nog steeds niet weet wie dit nu het leukste vonden? Onze kinderen? Of toch die blije pieten.
En dan zal op donderdag 3 december, eindelijk de Sint op Driecant langskomen, met de nodige volle zakken met
cadeautjes! De hele Sintviering zal coronaproef zijn. We willen u daarom nogmaals vragen, om op donderdag 3
december niet te blijven voor de intocht. Dit jaar zullen alleen de kinderen van groep 1 t/m 4 de Sint
ontvangen.
Graag wil ik de Sinterklaaswerkgroep hartelijk bedanken voor hun inzet!
Studiedagen:
De afgelopen maand heeft het team een studiedag gehad. In de ochtend hebben we
een training gehad passend bij het HPO-traject en hebben we wederom aandacht
besteed aan de validiteit van toetsen. Ook hebben we het proces van actieonderzoek besproken.
Elk leerteam heeft zich vervolgens verdiept in een onderdeel passend bij de bouw.
In de onderbouw hebben ze zich verdiept in een kleutervolgsysteem, in de middenbouw is er dieper ingegaan op de resultaten van technisch lezen en in de bovenbouw stond begrijpend lezen centraal.
's Middags hebben de leerkrachten samen lessen voorbereid voor cultuureducatie.
We werken momenteel aan lessen gericht op beeldcultuur. We leren de kinderen dat je betekenis kunt geven aan
beelden (bijvoorbeeld reclame). We koppelen de lessen aan de bestaande methodes en krijgen daarbij ondersteuning
van kunstenaars.
Met vriendelijke groet,
Saskia van Duijnen Montijn
Directeur JLS Driecant

De kinderraad
heeft de opdracht gekregen om boeken voor de schoolbieb aan te vullen met
super leuke boeken ,daarom mogen alle leden van de kinderraad aan de kinderen
vragen welke boeken ze leuk vinden. Bij de kleuters was het nog te lastig, dus besloot de juf
welke boeken er moesten komen. Op de foto zie je ons in groep 4. De kinderen uit groep 4
wilden graag grappige boeken met dieren. Ze noemden heel veel ideeën en daar moesten wij
boeken van kiezen. We hebben dat gedaan en de kinderen van groep 4 waren erg enthousiast.
We vinden het erg leuk om te doen!
Groetjes: Benthe & Jitske (van groep 8A meneer Michel)
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Of meldt u aan bij

Juf Peggy of juf Janice
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De Sint is in het land, maar achter de schermen zijn we al druk bezig met de kerstperiode.
Er worden al volop producten mee genomen voor de voedselbank. Super bedankt! Uw kind kan nog tot 11 december
iets mee nemen.
Dit jaar zullen we geen kerstdiner in de avond doen. We willen niet aan ouders vragen om ’s avonds weer naar school te
komen en hapjes delen mag nu ook niet. Natuurlijk gaan we wel leuke dingen doen.
We gaan voor de eenzame ouderen een mooie kaart maken.
Deze worden later uitgedeeld bij De Reijshoeve en Het Laar.
Op woensdag 16 dec willen we met alle kinderen gezellig ontbijten in de klas.
Omdat ook dit coronaproof moet zijn, nemen de kinderen hun eigen ontbijt en drinken
mee. U ontvangt hier nog een brief met aanvullende informatie over.
Net als vorig jaar hebben we weer een verkleedweek. Hier mogen de kinderen aan mee doen, maar niets is verplicht.
Maandag 14 dec:
gek op je hoofd dag (hoedje, muts, kersthaarband)
Dinsdag 15 dec:
leuke of foute kersttruien dag
Woensdag 16 dec:
chique of nette kleding dag
Donderdag 17 dec:
(kerst)sloffen of sokken dag
Vrijdag 18 dec:
relaxdag (pyjama, onesie, trainingspak)
Kortom, het wordt een maand met veel gezelligheid!
Groetjes de kerstcommissie.

Remwegdemonstratie
Remmen duurt vaak langer dan de meeste mensen denken. Om de impact hiervan onder de
aandacht te brengen vond op woensdag 11 november een remwegdemonstratie plaats voor
de groepen 5 op de parkeerplaats van de Grote Beemd. De meeste mensen hebben moeite
met het inschatten van de snelheid van een naderend voertuig. Het inschatten van de
benodigde stopafstand van het voertuig is minstens zo moeilijk. Voor kinderen is dit nog
eens extra ingewikkeld. Toch moeten kinderen vaak de snelheid en stopafstand van een
voertuig inschatten, bijvoorbeeld wanneer ze op of langs een weg spelen of willen oversteken. Een remwegdemonstratie toont aan welk effect snelheid heeft op de remweg van
auto’s.

Na een instructie liet de instructeur van Veilig Verkeer Nederland (VVN) eerst zien hoe
lang de remweg is van een auto met een snelheid van 30 km/uur en daarna met een snelheid
van 50 km/uur. De kinderen mochten raden waar de auto zou stilstaan na een noodstop
door pylonen op straat te plaatsen. Toen de auto deze pylonen met veel snelheid omver
reed, was meteen duidelijk dat 50 km/uur in een woonwijk veel te hard is. De stopafstand
bleek bij een snelheid 50 km/uur twee keer zo groot als bij een snelheid van 30 km/uur.
Te hard rijden in een woonwijk is dus levensgevaarlijk.
We hopen dat de kinderen veel geleerd hebben van deze spectaculaire demonstratie en op
een veiligere manier kunnen deelnemen aan het verkeer.
Met vriendelijke groet,
Didi Morsink, verkeerscoördinator
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Keuzemiddag groepen 4,5 en 6
Op woensdag 4 november was er weer een keuzemiddag. De kinderen hebben genoten van verschillende activiteiten.
Ze konden kiezen uit knutsel-, spel- en bouwactiviteiten. Maar ook de beautysalon, het proefjeslokaal
en de slijmfabriek waren geopend. Hieronder wat foto’s van een geslaagde middag.

Slijm maken bij juf Tamara

Spelletjes bij juf Marina

Herfstvogels knutselen bij juf Janneke

De beautysalon van juf Mary

Proefjes bij juf Peggy

Stenen beschilderen bij juf Heidi

Bouwen met constructiemateriaal bij juf Saskia
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Groep 7A online thuis-les
Wij van groep 7a hebben twee weken lang thuisgezeten, met veel online-lessen.
Het waren twee pittige weken. Toch is het iedereen gelukt, om iedere dag te werken
aan al die lessen, die eerst werden uitgelegd door juf Didi en juf Sofie.
Soms chatten we tijdens de instructie, dat was wel gezellig, maar de juffen vonden
dat niet fijn. Dus daar moesten we mee stoppen.
We gingen om 09.00 uur tot 10.00 uur online voor de instructie.
We konden om 11.00 uur online voor de kinderen die iets niet snapten.
We gingen om 13.30 uur online om alles na te kijken van de vorige dag.
We hebben hard gewerkt hoor, maar ook gegamed, voor de les startten veel kinderen
met een computerspelletje, gegymd, gekletst, getekend, gelogeerd, samengewerkt,
films gekeken, verjaardag gevierd, gegolfd, kamers veranderd, onze zussen en broertjes
geïrriteerd, gewandeld, geshopt, gedanst, tiktok-filmpjes gemaakt,
snapchat filters gemaakt, lekker gegeten, een beetje uitgeslapen, rustig kunnen ontbijten.
Dussss we hebben ook leuke dingen gedaan en plezier gehad.
Maarrrrrr we zijn blij om weer op school te zijn!!!
Groetjes groep 7a

Pepernotenfeest online:
op zoek naar de letters van de Sint
Het wordt dit jaar een fantastisch Sinterklaasfeest, gewoon gezellig samen thuis. Waar het straks heerlijk ruikt naar pepernoten! Woensdagmiddag 2 december gaan we die samen bakken tijdens
het Pepernotenfeest online. Meld je nu aan voor dit live programma voor alle kinderen in MiddenBrabant én hun ouders, opa's en oma's, vriendjes en vriendinnetjes. Speel samen het Letterspel, zing uit
volle borst mee met het Pepernotenlied en smul tot slot natuurlijk van je zelfgebakken pepernoten.
In drie online filmpjes gaan we de komende weken alvast toeleven naar dit Pepernotenfeest. In deze korte afleveringen
leren kinderen het enige echte ‘Pepernotenlied’, dat Lieve & Louise en de Fanfare speciaal voor het pepernotenfeest
geschreven hebben. Verder gaan we met Janine van Theater Van Niks & Van Alles op zoek naar ‘de letters van de Sint’.
Daarbij kun je ontdekken hoe jullie ook het speciale Pepernotenfeest-pakketje in huis kunnen halen, met daarin alles wat
je nodig hebt voor een onvergetelijk Pepernotenfeest online.
Doe je mee?
Op zondag 22 november was de eerste aflevering via de Facebook pagina of Youtube kanaal van de Bibliotheek
Midden-Brabant.
Vanaf 25 november liggen de Pepernotenfeest-pakketjes voor je klaar bij jouw vestiging.

Op zondag 29 november spelen we het laatste deel van het Letterspel. Dat wordt spannend!
Woensdag 2 december 14.30-15.00 uur. Live pepernoten bakken met Lieke.
Zorg dat je thuis klaar staat met al je ingrediënten. Want dan komt Lieke live om met jou samen de pepernoten te
bakken. Je mag haar alles vragen over pepernoten. Meld je voor dit onderdeel wel vooraf aan
via jeugdlochal@bibliotheekmb.nl en ontvang de link naar de livesessie. Kosten: Gratis
Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek, maar dat vinden we natuurlijk wel heel erg leuk
(en als kind is lid worden gratis!)
Kijk op www.bibliotheekmb.nl/pepernotenfeest voor meer informatie.
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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 activiteiten 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 verliezen. 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

Vakantietoernooi Zaalvoetbal afgelast
Helaas is er n.a.v. de persconferentie van 3 november moeten besluiten om het Vakantietoernooi Zaalvoetbal
(21 en 22 december) af te gelasten. We betreuren deze beslissing maar hebben helaas geen andere keuze gezien de
aangescherpte maatregelen voor de komende periode.
Het Vakantietoernooi Zaalvoetbal is het grootste toernooi dat we de basisscholen aanbieden. Mocht half december blijken dat er weer enige versoepelingen mogelijk zijn, dan is de voorbereidingsperiode voor dit toernooi met deze omvang
te kort. We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.
Sylvia van Trier-Berens
Projectleider Vakantietoernooien
Gemeente Tilburg
T 013-5325889 M 06-50054831
E vakantie.toernooien@tilburg.nl
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Nieuws grote beemd

Reeshof Cultuurt gaat het nieuwe jaar in met een bijzondere reeks klassieke concerten in samenwerking met Theaters
Tilburg en de Grote Beemd.
Wibi Soerjadi trapt af!
De programmamaker van Reeshof Cultuurt, Joost van Rijckevorsel, dirigent Frank Adams en productieleider Jules van
der Loo hebben hard gewerkt aan een divers programma dat de komende maand wordt gepresenteerd aan het publiek
en waarvan de tickets te bestellen zijn via de website van Theaters Tilburg.
Een zeer diverse reeks waarbij hoog niveau wordt aangeboden in de Grote Beemd in de Reeshof.
Wibi Soerjadi mag het spits afbijten op zaterdag 2 januari as. met zijn virtuoze pianospel.
Wibi zal tevens deze avond mooie verhalen en anekdotes vertellen ter illustratie van hetgeen hij gaat spelen. Interactie
met publiek is hem niet vreemd en hij gaat graag in gesprek met het publiek om naar aanleiding van voorkeuren uit de
zaal hier in improvisaties op in te gaan. Zijn optreden zal ruim een uur duren.
De Grote Beemd
Reeshof Cultuurt is al geruime tijd aan het onderzoeken wat er nodig is voor een breed cultuuraanbod voor buitenstad
de Reeshof. Om deze reden worden er per kunstdiscipline geschikte locaties gezocht. De Grote Beemd is een grote
multifunctionele locatie. Na kort afstemmen is er gezamenlijk besloten de pilot aan te gaan, waarbij Theaters Tilburg ondersteunt in het reserveringssysteem en de pr. De Grote Beemd vindt u aan de Dalemdreef 21 in de Reeshof.
Corona
De ruimte in de Grote Beemd is groot genoeg om binnen de huidige coronaregels dertig bezoekers te verwelkomen.
Met een artiest van dit kaliber verwachten we echter meer vraag en er wordt nog onderzocht of er digitale mogelijkheden zijn waardoor mensen van het concert ook op afstand kunnen genieten. Door de coronaregels is het dus een zeer
exclusief optreden. Dus zorg dat u erbij bent!
Tipje van de sluier
Van januari tot de zomervakantie volgen meer klassieke concerten. Frank Adams heeft Tjeerd Top weten te strikken
voor een concert in de Grote Beemd. Niet de minste, want hij is plaatsvervangend concertmeester bij het Concertgebouworkest. Top heeft een cd uitgebracht van Vivaldi tot Metallica.
Er zal in de reeks ook een concert zijn met drie studenten van de afdeling muziektheater klassiek van Fontys Hogeschool. Voor de Reeshof een unieke pilot die een welkome aanvulling is op het culturele aanbod en een nieuwe samenwerking tussen Reeshof Cultuurt, Theaters Tilburg en de Grote Beemd.
Zaterdag 2 januari
Zorg dat je op tijd bent met het reserveren van jouw tickets.
Dit kan via www.theaterstilburg.nl
Artiest: Wibi Soerjadi
Locatie: Grote Beemd
Dalemdreef 21, Tilburg
Tickets: 15,- p.p.
Organisatie: Reeshof Cultuurt
Voor vragen: joost@reeshofcultuurt.nl
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