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Jaargang 20 nummer  

Op Driecant hebben we maandelijks een nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 26 november. 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 24 november vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra.vanspaandonck@opmaatgroep.com 

Directienieuws 
29-10-2020 

Belangrijke data: 

10 november 

alle leerlingen vrij! 
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Beste ouders/verzorgers, 
 

Met de herfstvakantie achter de rug, maken we de balans op van de eerste 7 weken van 

dit schooljaar. Ondanks het Corona virus hebben we toch weer voldoende zaken op het 
programma gehad. Om u een idee te geven: we hebben de Kinderpostzegelactie van de 

groepen 7 gehad, de buitenspeelweek is geweest en we hebben de Kinderboekenweek op 
gepaste manier gevierd. Ook heeft de Kinderraad zijn eerste vergadering gehad.  

Nu wordt er achter de schermen al weer druk nagedacht over de Coronaproef aankomst 
van de Sint en de Kerstviering. We kunnen u wel alvast laten weten dat de kerstviering dit 

jaar overdag gehouden wordt en niet zoals u van ons gewend bent in de avond.  

Kortom, Driecant is en blijft in beweging! 

Drukte en afstand op de stoepen rondom de school 

Ik zie dat de meeste van u de gepaste afstand van 1.5 meter 
houden, waarvoor dank. 

 
Echter staat er nu een hele grote groep mensen op de stoep. 

Graag een dringend verzoek om kinderen alleen te laten  
komen en gaan, in de auto te blijven wachten en meer te  

verspreiden. Het schoolplein heeft extra vierkante meters en op 
deze manier kunnen we de stoepen vrij houden.  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Corona 

Vanaf de zomervakantie worden we dagelijks geconfronteerd met corona in en rond de 
school. De anderhalve meter-regel op het plein en in de school, ouders die de school niet 

in kunnen, de oudergesprekken weer online, kinderen die thuis in quarantaine zitten,  
leerkrachten die thuis zijn in afwachting van een test(uitslag).  

Dat laatste zorgt voor een hoop geregel. Ook omdat de 'normale' ziektevervangingen ook 
opgelost moeten worden. Op Driecant hebben we gelukkig slechts een keer aan ouders 

van groep 1 gevraagd om hun kinderen op de vrijdagochtend thuis te houden, omdat er 
geen vervanging was.  

 
Sinds de zomervakantie zijn 19 leerkrachten (!) getest op corona. Gemiddeld is een  

leerkracht 2 à 3 dagen daardoor thuis. Door de flexibiliteit van de parttimers, de ambulan-
te medewerkers en stagiaires hebben we al die dagen geen groepen hoeven te verdelen of 

naar huis hoeven sturen. Gelukkig is er sinds de start van het schooljaar niemand van het 
vaste personeel positief getest. Wel bleken de afgelopen weken twee stagiaires en een  

vervangster positief, maar had gelukkig geen gevolgen voor de kinderen en het personeel. 
Daar zijn wij allemaal alert op.   
 

Op het moment dat iemand van het personeel positief wordt getest, dan wordt direct con-
tact gezocht met de GGD en volgen wij altijd de adviezen van de GGD op.  

Wordt u niet geïnformeerd, dan is er volgens de GGD geen reden tot zorg of extra  
maatregelen.  

 

Oktober 
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HPO 
Het team van Driecant is voor het tweede jaar bezig met ‘Expeditie HPO‘.  Een veranderingsproces gericht op onder-

wijsverbetering vanuit een professionele leergemeenschap. Veel gebeurt ‘achter de schermen’. Daarom nemen we u in 
de nieuwsbrief graag mee met onze ontwikkeling, onze expeditie HPO. We werken sinds vorig schooljaar in drie leer-
teams (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) en komen de leerteams elke dinsdag en donderdag na schooltijd bij 

elkaar. Tijdens de leerteambijeenkomsten staat steeds het verbeteren van het onderwijs centraal. Dit kan door samen 
lessen voor te bereiden, een leerlingbespreking, analyse van toetsen, koppelen van wetenschappelijke literatuur aan het 

onderwijs enzovoorts.  
 

De afgelopen maand zijn er voor het team twee studiedagdelen geweest in het kader van HPO. Op 13 oktober had het 
team dag twee van de training over Expliciete Directe Instructie. Deze training gaat heel specifiek in op het geven van 

een instructie les, bijvoorbeeld bij rekenen. Deze keer hebben we het onder andere gehad over controle van begrip.  
We willen niet klakkeloos de methode volgen, maar zo instructie geven dat we goed zicht hebben op wat de kinderen al 

weten en wat ze nog niet beheersen. Dat doen we door ‘controle van begrip-vragen' te stellen na de instructie en voor-
dat de kinderen zelfstandig aan het werk gaan. Tijdens de instructies kunnen we zo direct de les aanpassen aan de be-

hoefte van de groep. Verder hebben we het gehad over de lesopbouw, waarbij de leerkracht geleidelijk, stap voor stap, 
de verantwoordelijkheid van de les bij de leerling legt: ik doe het voor – wij doen het samen – jullie doen het samen – je 

doet het alleen.   
 

De tweede studiedag op woensdag 14 oktober stond in het teken van toetsen. In de leerteams hebben we de toetsen 
van de methodes onder de loep genomen. In hoeverre laten die zien wat je wilt weten? Vraagt de methode gebonden 
toets hetzelfde als de halfjaarlijkse Cito-toets? Hoe kunnen we het best de fouten analyseren?   

 
Twee leerzame dagen waar we heel gericht zijn bezig geweest met ons onderwijs.  

Kerstverlichting over? 
Natuurlijk gaan we nog lang niet de kerstbomen opzetten 

op school, maar om er voor te zorgen dat de school er half  
december weer feestelijk uitziet willen we u toch alvast vragen 

om thuis eens tussen de kerstspullen te neuzen. 
 

Kerstversiering hebben we genoeg, maar extra kerstverlichting is 
altijd welkom. Mocht u iets voor ons hebben, dan kunt u dit 

inleveren bij Juf Karin, Juf Didi of Juf Bregje. 
 

Alvast bedankt! 
 

Namens de Kerstcommissie. 

Bron- en contactonderzoek  
In plaats van de losse blaadjes voor het contactonderzoek is het nu ook mogelijk om dit digitaal op te lossen. Naast de 

formulieren ligt bij de beide ingangen van de school een QR code waarmee u als ouder via uw telefoon een form in 
kunt vullen. Deze komt dan bij mij terecht. Ik zal na 2 weken de gegevens verwijderen, 
Iedere klas heeft ook een QR code, u kunt deze scannen als u naar de klas van uw kind(eren) moet. 

 
Als u een uitnodiging voor een gesprek krijgt kunt u ook op voorhand deze link  

invullen en deze uitnodiging komt dan in dezelfde Form terecht. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=wWmfjK3wZUuHSYx90BcHw3zVfS7DpNlPmz3iRKAJRLpUREFKSk80MVhIWFA2U1k2NzdKQjlVWTlDSS4u 

 
Vindt u dit niet handig? Geen probleem, de papieren versies kunt u ook nog steeds gewoon gebruiken. 

 
Joury Vermeer 

ICT JLS Driecant 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wWmfjK3wZUuHSYx90BcHw3zVfS7DpNlPmz3iRKAJRLpUREFKSk80MVhIWFA2U1k2NzdKQjlVWTlDSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wWmfjK3wZUuHSYx90BcHw3zVfS7DpNlPmz3iRKAJRLpUREFKSk80MVhIWFA2U1k2NzdKQjlVWTlDSS4u
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Voorleeswedstrijd groepen 7 en 8  

In de eerste week van de Kinderboekenweek zijn we in de groepen 7 en 8 bezig geweest met de voorrondes van de  

Nationale voorleeswedstrijd. In iedere klas werd een wedstrijd gehouden waarvoor kinderen zichzelf konden opgeven. 
De klassenwinnaars waren Rana Hurks (7A), Emma van der Laan (7B), David Siljée (8A) en Siem Damen (8B)).  
 

Op 9 oktober namen deze winnaars het tegen elkaar op om schoolkampioen te worden. Anders dan andere jaren werd 
de wedstrijd nu via Google Meets gehouden. De voorleeskampioenen mochten voor de camera voorlezen en iedereen 

kon vanuit de eigen klas op het digibord meekijken en luisteren. Uit iedere klas was er een jurylid die de kandidaten be-
oordeelde. De kandidaten waren heel zenuwachtig, maar hebben het allemaal fantastisch gedaan. De jury vond het dan 

ook lastig om de winnaar te kiezen.  
 

Uiteindelijk is David Siljée uit groep 8A uitgeroepen tot winnaar en mag zichzelf voorleeskampioen van JLS Driecant noe-
men. Gefeliciteerd!  David zal onze school gaan vertegenwoordigen tijdens de kwartfinales. We wensen David  alvast 

veel succes met de voorbereidingen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Didi Morsink 

Fietsverlichtingscontrole groep 6 t/m 8   

Het najaar heeft zijn intrede gedaan. Dat betekent dat de donkere dagen weer zijn begonnen. Voor fietsers is het dan 

extra belangrijk dat de verlichting goed in orde is. Daarom organiseren we voor de groepen 6, 7 en 8 op vrijdag 6  
november een fietsverlichtingscontrole. Onze conciërges zullen dan de verlichting en 
banden controleren van de fietsen. Het is de bedoeling dat uw kind op de dag van de  

verlichtingscontrole met de fiets naar school komt. Mocht u nog vragen hebben, horen 
wij het graag. 

  
Met vriendelijke groet, 

werkgroep verkeer 
Didi Morsink 
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POINT 
Wellicht dat jullie de naam Point al eerder voorbij hebben zien komen in één van de nieuwsbrieven.  

 
POINT staat voor “Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent”, 013 staat voor de regio Tilburg en 040 staat voor 

de regio Eindhoven. POINT is een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafdheid en  
talentontwikkeling. Hier willen we de onderwijspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek met elkaar verbinden. 

Wetenschappelijk onderzoek waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het onderzoek vorm geven.  
Waar is behoefte aan? Wat werkt en waarom? Op onderstaand overzicht leest u hierover meer. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens Point 

Derk Lettink 
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Activiteiten van de groepen 4 
 

 
Terugblik op de KRAANWATERDAG van 23 SEPTEMBER  

 

In Nederland is schoon drinkwater uit de kraan de normaalste zaak van de wereld, maar dat is 
niet overal zo gewoon.... 

Daarom hebben sommige landen filters in gebruik.  
 

Bij de groepen 4 is er zelf een echte waterfilter in elkaar gezet. De kinderen mochten lege  
flessen, stenen, etc. meenemen. Wij hadden watten en zand en natuurlijk onze waterpomp waar 

veel vies water uit gepompt kon worden. De kinderen maakten eerst de filter met watten, zand, 
stenen, takjes, etc. Daarna ging het vieze water uit onze pomp in de flessen en al snel  

zagen de kinderen dat het water schoon werd door de filters.  
 

Wat een mooie ervaring lekker samen buiten op een van de laatste mooie zomerdagen eind  
september.  

 
BEWEGEND LEREN IN DE GROEPEN 4 

Soms gaan de voeten van de vloer en mogen de kinderen even lekker op een andere 
manier met de lesstof bezig zijn. Voor spelling hadden we 4 hoepels met in elke hoepel 
een spellingscategorie. De kinderen hadden kaartjes met voorbeeldwoorden en gingen 

ook zelf woorden bedenken om ze daarna in de juiste cirkel te gaan brengen. Zo spelen 
we vaker leerspelletjes voor rekenen, spelling of taal in onze speelzaal of gewoon op de 

gang tijdens werken op maat in de ochtend. We missen onze hulpouders natuurlijk enorm 
maar we doen ons best er het beste van te maken voor jullie kinderen.  

 
 

KINDERKUNSTKLAS 
Begin oktober hebben beide groepen 4 een ochtend mogen werken met de juffen van de Kinderkunstklas. We gingen 

stempels maken van insecten. Na wat uitleg kon er begonnen worden met het maken van een schets. Daarna werd de 
schets op foam uitgewerkt. En toen konden ze kiezen uit warme of koude kleuren. Met een mooie regenboog werd de 

stempel afgedrukt. Wat een prachtig en blijvend resultaat voor alle kinderen was dit.  
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Uitstapjes Ontdekrijk nu op Driecant 

Deze keer komt Ontdekrijk naar ons toe....  

 
In verband met de Corona periode hebben wij gekozen om niet met vele ouders af te reizen naar Ontdekrijk aan de 

Spoorzone, maar Ontdekrijk bij ons op school uit te nodigen. En dat gaat gebeuren op 7 december en 16 december.  
Onze kinderen worden voorbereid op een thema en dit thema komt terug in de workshop die Ontdekrijk verzorgt.  

De groepen 1-2, groepen 4 en groepen 6 gaan in elk geval deze dagen al deelnemen. Andere groepen zullen later in het 
jaar hier nog gebruik van gaan  maken.  

 
De kinderen vinden het geweldig om hiermee aan de slag te gaan en we zullen in de nieuwsbrief in december wel wat 

leuke foto's plaatsen. 

 

Groeten juf. Mary 

Na Berenjacht nu ook #Halloweentocht013 
  

Tijdens de eerste coronagolf was Tilburg, in navolging van de landelijke actie, in de ban van het berenjagen. Het initiatief 
ontstond in een periode dat kinderen niet naar school konden en veel anderen alleen vanachter het raam naar buiten 
konden kijken. De beertjes vormden een stukje positieve communicatie zonder woorden, een hart onder de riem, een 

reden om naar elkaar te lachen. Na veel leuke reacties is het nu tijd voor een aangepast thema: #herfst en #halloween. 
‘Op deze manier wordt een rondje in de wijk een spannende wandeling. Het sluit aan bij bestaande wijkinitiatieven en is 

geschikt voor iedereen: het is niet nodig om hiervoor speciale spullen te kopen of snoep uit te delen. Iedereen kan een 
raam spannender maken met zelfgemaakte decoratie en lichtjes.’  

 
Zaterdag 31 oktober is het officieel Halloween: tijd om, al dan niet verkleed, een frisse neus te halen tijdens een leuke 

wandeltocht in de wijk.  
Zeker vanaf een uur of 16:00 wanneer het al wat donkerder wordt… 

  
Iedereen is welkom om deze week zijn of haar ‘spooky spot’, vette vensterbak of enge etalage aan te melden via: 

opgroenevoet.nl/Halloweentocht013 
Er zijn 6 wandelkaarten: Tilburg Reeshof, -Centrum, -Noord, -Oost, -Zuid en -West. 

De kaarten worden dagelijks bijgewerkt. 
Foto’s kunnen gedeeld worden in de Facebookgroep Berenjacht Tilburg - Halloweentocht013  

  
Natuurlijk wordt iedereen verzocht zich aan de actuele RIVM-richtlijnen te houden. 
#HappyHalloween #BeSafe 

https://opgroenevoet.nl/halloweentocht013/
https://www.facebook.com/groups/592129804730054
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Pakje Kunst TAKE OVER!  

400 mini kunstwerken uit de Reeshof 

Bakfietsjuf Marjo Dirks, cultuurcoach Nina Ruge en Spruit kinderfestival gaan de uitdaging aan om samen met kinderen 

uit de Reeshof 400 mini kunstwerken te maken die tijdens Spruit kinderfestival uit de bijzondere automaten van Pakje 

Kunst te verkrijgen zullen zijn.  

 

De Bakfietsjuf gaat in de maand november op verschillende locaties in de Reeshof kunstworkshops verzorgen voor 

kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar.  

De resultaten uit de kunstworkshops worden in december tentoongesteld in de bibliotheek Heyhoef en zullen daarna 

verpakt worden in Pakje Kunst.  

De bonte verzameling aan kunstwerken uit de Reeshof is van 27 t/m 30 december verkrijgbaar voor bezoekers van 

Spruit kinderfestival in de binnenstad van Tilburg. Alle kinderen uit de Reeshof zijn welkom om mee te werken aan 

deze uitdaging van 400 kunstwerken!  

 

Workshops 

Bakfietsjuf Marjo Dirks gaat in de maand oktober en november een aantal kunstworkshops verzorgen bij verschillende 

BSO’s en basisscholen uit de Reeshof. Daarnaast vinden er ook 3 openbare workshopmiddagen plaats bij de  

Bibliotheek Heyhoef. Deze vinden plaats op:  

Woensdag 11 november, woensdag 18 november en vrijdag 20 november van 15.30- 17.00 uur en zijn gratis. 

Iedereen kan meedoen, wel even aanmelden via heyhoef@bibliotheekmb.nl   

 

Projectinfo 

Met dit project willen we kinderen uit de Reeshof prikkelen om kunstwerken voor anderen te maken. Als anonieme 

kunstenaars kunnen ze hun talent delen met de bezoekers van Spruit kinderfestival.  

De kunstwerken worden als verrassingspakketjes in de automaten van Pakje Kunst aangeboden tijdens het festival. Elk 

kunstwerk is voorzien van naam en leeftijd van de maker. 

 Aan het project werken mee: Bibliotheek Heyhoef, BSO Koolhoven, BSO Grote Beemd en BS de Wegwijzer, Cultuur 

BSO Studio T, BSO Meander, BSO Boemerang 

Pakje Kunst TAKE OVER wordt ondersteund door Art-fact, Reeshof CultuurT en het Boekenschop.  

 

Extra 

80 pakketjes worden aangeboden aan de stichting Met je Hart. Deze pakketjes kunnen verdeeld worden onder de 

doelgroep van deze stichting die zich inzet voor kwetsbare, onzichtbare thuiswonende ouderen die gezien hun fysieke, 

mentale, sociale of financiële situatie eenzame gevoelens ervaren. Ook in de Reeshof.  

 

Meer info  

Spruit: www.spruittilburg.nl  

Bakfietsjuf:  https://bakfietsjuf.blogspot.com/ 

Pakje Kunst: www.pakjekunst.com 

 

 

 

 

mailto:heyhoef@bibliotheekmb.nl
http://www.spruittilburg.nl
https://bakfietsjuf.blogspot.com/
http://www.pakjekunst.com
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NIEUWE CHILLRUIMTE VOOR LEERLINGEN GROEP 7 EN 8 BLOEMAERT EN DRIECANT 

Beste kinderen en ouders van groep 7 en 8,     

Het beheer (Yask) van M.F.A. Grote Beemd wil graag iets betekenen voor de aanwezige jeugd op school en in de wijk.  

Ze hebben het volgende bedacht. Ze stellen een ruimte in Grote Beemd beschikbaar waar kinderen/jongeren in de 

leeftijd van 10 t/m 18 jaar elkaar kunnen ontmoeten en zich vermaken. Zo beschikt de ruimte uiteraard over WIFI en 

is er een poolbiljart en tafelvoetbal aanwezig. Ook kunnen kinderen/jongeren lekker chillen op de bank en is er in de 

toekomst een leuke spelcomputer te vinden waarop gespeeld mag worden.  

Samen met R-Newt (Kids) (het kinder-en jongerenwerk in de gemeente Tilburg) proberen we voor kinderen (10 t/m 

12 jaar) en jongeren (13 t/m 18 jaar) leuke activiteiten op te zetten in de buurt waar jullie wonen. R-Newt (Kids) 

maakt graag een gezellig praatje met jullie en hoort graag wat jullie leuk vinden om te doen! Of hoe jullie over bepaalde 

zaken denken! Samen met jullie gaan we met deze ideeën aan de slag en maken we er een leuk project van. Interesse? 

Neem contact op met Haroldvanrijswijk@contourdetwern.nl (0610541944) of Kim@R-Newt.nl (0622760389) 

Zo kennen jullie R-Newt (Kids) misschien al wel van de R-Playbus die bij jullie op woensdagmiddag na schooltijd aan-

wezig is of van de Krajicek Playground waar we samen met buurtsport activiteiten voor jullie organiseren.  

Vanwege corona zal er in 1ste instantie alleen gestart worden voor de groepen 7 en 8. We beginnen na de herfstva-

kantie. Elke donderdagmiddag van 14.30 uur tot 17.00 uur zijn jullie dan van harte welkom. Er is plek voor max. 10 

kinderen en je moet je van tevoren inschrijven bij de ingang van de grote beemd. Bij Johan of Dimitri (beheer) kun je 

het inschrijfformulier vinden. Je kunt ook een mailtje sturen naar beheer@grotebeemd.nl. Je krijgt dan reactie terug of 

je kunt komen. 

De ruimte wordt elke donderdag (tenzij anders aangegeven) geopend voor enkel en alleen eerdergenoemde leeftijds-

groep. Kinderen zijn vrij om de ruimte te betreden en te verlaten wanneer zij zelf willen. Kinderen en hun ouders/

opvoeders dragen dus zelf de verantwoordelijkheid om hier goede afspraken over te maken. Uiteraard lopen we wel 

regelmatig binnen voor een praatje en er zijn camera’s aanwezig in M.F.A. Grote Beemd. Er is dus toezicht! 

Wij hopen jullie snel te mogen welkom heten in de nieuwe chillruimte. Overigens mogen jullie zelf een naam gaan be-

denken voor deze nieuwe ruimte. Degene die de leukste naam kan bedenken wint een leuk prijsje die hij/zij kan afhalen 

op de openingsdag op 29 oktober om 15.00 uur.  

Wij hopen jullie snel te mogen welkom heten in de nieuwe chillruimte. Overigens mogen jullie zelf een naam gaan 

bedenken voor deze nieuwe ruimte. Degene die de leukste naam kan bedenken wint een leuk prijsje die hij/zij kan af-

halen op de openingsdag op 29 oktober om 15.00 uur. Dit strookje afknippen en inleveren bij Johan (beheer). 

———————— ——————————— ————————— 

 

Naam nieuwe Chillruimte: ___________________________________________________________ 

Naam leerling:  ___________________________________________________________________                 

Groep: ________________ 

School: _________________________Telefoonnummer of mailadres: _____________________________________                                                                                        

mailto:Haroldvanrijswijk@contourdetwern.nl
mailto:Kim@R-Newt.nl
mailto:beheer@grotebeemd.nl

