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Jaargang 21 nummer 4 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 27 mei 2021 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 25 mei 2021  vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra.vanspaandonck@opmaatgroep.com 

Directienieuws 
17-05-2021 

Belangrijke data: 

 

 

In dit nummer :  

Directienieuws 1 

Studiedag 2 

Outdoor BSO 2 

Project Troep 2 

Fietscontrole 3 

Verkeersquiz 3 

Koningspelen 3 

Even voorstellen 4 

Boekenkast 4 

Eindcito 4 

Schrijfopdracht groepen 5 5 & 6 

Tekenwedstrijd TLG 7 & 8 

Voetbaltraining  9 

Lekker koken 10 

Kattenoppas 10 

  

  

  

Ziekmelden 

Als uw kind ziek is en niet naar school kan, dan moet u uw kind ziekmelden via de school-

app, of telefonisch vóór 8:15 uur. Wij willen vragen om de app bij ziekmelden goed in te 

vullen en duidelijk aan te geven of de klachten Coronagerelateerd zijn en in welke groep 

uw kind zit. Als u geen reden invult moeten wij u terug gaan bellen met de vraag of het 

Coronagerelateerde klachten zijn. Dit omdat we moeten blijven melden bij de GGD. Als 

u uw kind heeft ziekgemeld op Driecant, vergeet u dan niet om de BSO ook in te lichten. 

Helaas komen er de laatste tijd taxi's voor niets naar school omdat ouders vergeten dit te 

melden. De BSO valt onder eigen verantwoordelijkheid van ouders. 
 

Te laat 

Regelmatig zien we kinderen te laat op school komen. We willen u nadrukkelijk ver-

zoeken de kinderen op tijd naar school te sturen of af te zetten. De lessen beginnen om 

8:25 uur. Het is erg storend als de lessen begonnen zijn, dat er steeds kinderen tussen-

door binnenkomen. Ook voor uw kind is dit geen prettige ervaring. Te laat komen wordt 

als ongeoorloofd in het systeem aangetekend en we zijn verplicht hier melding van te  

maken bij de  leerplichtambtenaar. 
 

Veiligheid verkeer rondom school 

Het verkeer rondom de scholen wordt steeds drukker, daarom vragen wij u dringend  

aandacht voor de veiligheid in het verkeer!  Daarom hebben we nogmaals de regels op 

een rij gezet: 

*Parkeren alleen in de daarvoor bestemde vakken. 

*Kiss and ride zone; U kunt uw kind op deze strook (aan de rechterkant) laten 

uitstappen om vervolgens direct weer door te rijden en daarmee plaats te maken 

voor een ander. Het is niet de bedoeling om hier te parkeren.  

*Voetgangers altijd op de stoep en fietsers op het fietspad. 

*Niet op het fietspad stil staan en fietsen in de fietsenstalling plaatsen. 

Alles valt of staat met de hulp van u! Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet namens Team Driecant 

Saskia Duijnen Montijn 

Beste ouders/verzorgers, 

Hierbij ontvangt u alsnog de goedgevulde nieuwsbrief van de maand april. 
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Op maandag 26 april waren de kinderen vrij in verband met een studiedag. Het Team van Talent heeft de studiedag  

gebruikt om de inhoud van volgend schooljaar te bepalen. Daar is uitgebreid over gesproken en er zijn plannen gemaakt 
voor de korte en langere termijn. We hebben ook gesproken over de kwaliteitskaarten van rekenen en spelling.  

Kwaliteitskaarten beschrijven de huidige uitvoering van het onderwerp. Verder is het team geïnspireerd door de auto-
metafoor. Met deze manier van werken spreek je als team allemaal dezelfde taal en werk je aan de executieve functies 

van de kinderen.  
 

De studiedag voor de andere leerkrachten stond in het teken van Persoonlijk Leiderschap. Zij hebben het gehad over 
het belang van persoonlijk leiderschap voor de school. We hebben met elkaar besproken waar ieder staat in zijn ontwik-

keling, hoe het gaat in de leerteams en het geven van feedback.   
 

 

Outdoor BSO Warande heeft eigen mountainbikes 

Bij de Outdoor BSO  gaan we vanaf nu vaker mountainbiken omdat we eigen fietsen hebben aangeschaft. We hebben 
verschillende maten en daardoor kunnen kinderen vanaf 5 jaar ook al mee! 

Meestal gaan we met de bovenbouw naar het parcours van Stadsbos013 en met de onderbouw naar het Warandebos. 
We maken dan een heerlijke en soms stoere tocht lekker door de bossen. Hoe cool is dat? Uiteraard krijgt iedereen een 

helm zodat het ook veilig is. 
 

Bekijken hoe dat gaat? Klik hier : https://fb.watch/4RfCJSwMvG/ 
 

Uw kind ook lekker veel buiten laten spelen en bewegen in deze tijd? Momenteel hebben we weer plaat-
sen op (bijna) alle middagen! Info: https://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/warande 

Het project TROEP gaat 

verder:  

na een zonnige kick-off met 

een zwerfaval-prikactie op 

16 + 17 april, willen wij nu 

het programma voor juni + 

juli onder de aandacht 

brengen. 

 

Er worden diverse culturele 

naschoolse activiteiten aan-

geboden voor kinderen uit 

de Reeshof.  

Voor inschrijving zie Flyer. 

Nina Ruge  +  Ellen Mallens  

+ Gerion Goossens 
Cultuurcoaches Reeshof 

https://fb.watch/4RfCJSwMvG/
https://www.kinderstadtilburg.nl/locaties/warande
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Op vrijdag 16 april vond de fietscontrole plaats voor de groepen 7 en 8. Alle fietsen zijn door meneer Dimitri en meneer 

Johan gecontroleerd, zodat alle leerlingen vandaag op een veilige fiets kunnen deelnemen aan het praktisch verkeersexa-
men. In de volgende nieuwsbrief leest u meer over het examen.   

De groepen 7, 8 en Talentgroep bovenbouw hebben online meegedaan aan de Tilburgse Verkeersquiz. De 5 best scoren-

de scholen van de gemeente Tilburg mochten door naar de finale op woensdag 28 april. Groep 8B van onze school is één 

van de finalisten. Hier zijn we natuurlijk super trots op!   

Vorig schooljaar waren er geen Koningsspelen. Dit jaar was het ook even spannend maar gelukkig konden de  

Koningsspelen 2021 doorgaan! Wel in een aangepaste 'Coronaproof' vorm. Zo bleven de kinderen bij hun eigen groep 
onder begeleiding van hun eigen juf of meneer en de openingsdans 'Zij aan zij' werd in de eigen klas gedaan in plaats van 

met de hele school op het plein. 
 

Na de openingsdans werd buiten op het plein juf Saskia extra in het zonnetje gezet. Onder begeleiding van meneer Je-
roen werd ze door kinderen en leerkrachten groep voor groep toegezongen voor haar 50ste verjaardag. 

Daarna begon het sportieve gedeelte. De bovenbouw wandelde naar sportpark Campenhoef voor een sportief program-
ma en de middenbouw en onderbouw bleven op Driecant om daar lekker te spelen en sporten. 

 
Aan het einde van de ochtend kwam de ijscokar van ijssalon Matteo langs om iedereen te voorzien van een heerlijk ijsje. 

Door de inzet van de kinderen, ouders en leerkrachten is het gelukt om er, ondanks de beperkingen, een sfeervolle, ge-
zellige en sportieve ochtend van te maken! Bedankt daarvoor! 
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Hallo,  

Mijn naam is Afraa Saeed, ik ben 21 jaar oud. Ik ben afkomstig uit Syrië en ben al 5 jaar 

in Nederland. Ik ben bezig met de opleiding financieel administratief medewerker aan 

het  ROC in Tilburg (MBO 2).Vanaf woensdag 21 april loop ik stage op de administra-

tie van JLS Driecant. Ik zal u misschien treffen aan de telefoon omdat ik tijdens de stage 

met regelmaat de telefoon zal aannemen. Ik ben aanwezig op woensdag, donderdag en 

vrijdag tot het einde van dit schooljaar. Mijn hobby’s zijn handbal en puzzelen en ik 

kook graag. Het lijkt me erg leuk om op school te werken omdat ik heel veel kan doen 

en leren.  

Groetjes van Afraa. 

Onze nieuwe boekenkast op school, zin krijgen en zin houden in het lezen! 

Eind 2020 is er voor een flink bedrag boeken gekocht. De kinderen van de kinderraad zijn alle klassen langs gegaan om 

te kijken welke boeken en series populair zijn bij de kinderen. 

En dat heeft echt gewerkt. Sinds kinderen de nieuwe kast hebben ontdekt zijn ze er niet weg te slaan. Het zou heel 

handig zijn als de kinderen kijken welke boeken of series of schrijvers ze heel leuk vinden. Dan kunnen ze die boeken 

ook gaan lenen bij de bibliotheek Heyhoef. Voor de hele school zijn er vaak niet voldoende boeken. Natuurlijk hebben 

we natuurlijk ook onze eigen bibliotheek op school maar als je echt je eigen serie wilt lenen is dat het handigste als je 

dat thuis lekker op je gemakje kunt lenen.  

Zo blijven wij onze kinderen steunen om te blijven lezen want het is leuk 

en belangrijk voor hun toekomst. 

Juf Mary  

 

Namens de werkgroep schoolbibliotheek 

Wij hebben de eindcito gemaakt. In de maand ervoor waren we ook 

wel erg gestrest. We waren best wel bang dat we lager gingen scoren 
dan ons niveau. Ook al waren we erg zenuwachtig, gelukkig 

vlogen de dagen voorbij. Wij dachten echt dat er meer vragen gingen 
komen. 

 
Wij zijn het ook beter gaan doen door onze ouders die ons elke dag 

zeiden dat we het konden, maar wat wij jullie willen zeggen is dat jullie 
absoluut niet hoeven te stressen als je straks de eindcito gaat doen, het 

lukt jullie wel!  
 

Groetjes van de ervaringsdeskundigen, 
 

Lina en Anissa 
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De kinderen van groep 5 kregen een stelopdracht. Je begint met de zin: 'Als ik een miljoen zou hebben......'. Ze mochten 
zelf bedenken wat ze met het miljoen zouden doen. De opdracht was dat het eind van de zin, het begin van de volgende 

zin moet zijn. De kinderen hebben leuke dingen bedacht en de verhaaltjes zijn erg leuk versierd.  
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De leerlingen van de Talentklas van Plein013 organiseerden een tekenwedstrijd voor de hele school. “Gewoon omdat 
we met corona niet veel te doen hebben en we hopen dat zo meer mensen gaan tekenen.” Je mocht een tekening  

inleveren bij je juf of meester en op 21 april zijn de winnaars bekend gemaakt. 
 

“Juf, zouden we een tekenwedstrijd mogen organiseren?” Dit vroeg Tibbe (11 jaar) begin april aan zijn leerkracht. Na 
overleg is Lano (11 jaar) gevraagd om mee te helpen en te organiseren, want samen zouden ze een poster maken en in 

de school ophangen. Er is gekozen voor tekeningen in drie thema’s: dieren, mensen en fantasie. Toen kon de wedstrijd 
beginnen! 

 
Al na een paar dagen stroomden de inzendingen binnen. In het totaal hebben ongeveer 85 leerlingen uit de hele school 
een tekening gemaakt en ingeleverd! De categorie fantasie was het meest vertegenwoordigd. Dat hadden de heren (en 

de leerkracht) totaal niet verwacht. De selectie maken was dan ook heel erg moeilijk. Hoe vergelijk je tekeningen uit 
groep 3 met tekeningen van leerlingen uit groep 8? Dat is natuurlijk onmogelijk! Uiteindelijk zijn er 16 winnaars gekozen, 

na veel wikken en wegen. 
 

In de categorie dieren: 
7T Sammy tekende een jachtluipaard 

6a Lotis tekende een mooie hond 
5a Hawa tekende een hond en een kat 

2-3 Dine tekende fraaie vissen 

6b Lili tekende een kudde unicorns 

In de categorie mensen: 

6a Amany tekende een mooi meisje 
4a Azra tekende 2 meisjes op een schommel 

8T Willemijn heeft een oog met een traan getekend 
8a Rosalie maakte een mangatekening 

3 Chloe kras tekende een meisje 
 

In de categorie fantasie(overweldigend veel mooie inzendingen!!!) 
6T Sterre tekende een ruimte-eiland 

5a Tijmen maakte een uitklapmonster 
4a Abel maakte een kastelentekening met puzzel! 
3 Frederique met een kleurig regenboogdiertje 

8a Katy Kras maakte een hele mooie niet te beschrijven tekening. 

Alle tekeningen hadden we opgehangen voor het raam zodat iedereen alle prachtige  

inzendingen kon komen bewonderen! Hierbij laten een aantal prijswinnaars 
hun mooie tekeningen aan u zien! 
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Het voetballen is heel kort gestopt geweest, maar gelukkig konden we snel weer in de buitenlucht sporten. 

 
We willen ook graag de schoolgaande kinderen weer de mogelijkheid geven om te komen proeftrainen. 

Normaal gesproken waren deze proeftrainingen al eerder geweest en hadden we een extra Try-Out training gehad.  
Helaas zijn die niet door kunnen gaan, maar vandaar dat we alle kinderen nu wel even extra willen uitnodigen! 

  
  

Met vriendelijke groet, 
  

Gijs de Kort 
Secretaris SV Reeshof 

06-34104822 
secretariaat@svreeshof.nl 

mailto:secretariaat@svreeshof.nl
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Maandag 19 april jl. hebben de kinderen van Talent mb gekookt. 

Ze waren verdeeld over 3 groepen van 5 kinderen. Eén groepje heeft pannenkoeken gebakken, één groepje appelflap-
pen en één groepje eiersalade. Ze maakten gebruik van de keuken van de Grote Beemd. 

We hadden eigenlijk niet genoeg tijd, want er waren nog een paar kinderen die nog appelflappen moesten maken.  
Dat konden ze de dag daarna doen. Iedereen was heel enthousiast. Het was een super leuke middag. 

Door Tijn en Sterre van Talent mb 

Kattenoppas Tilburg zorgt voor uw kat terwijl 

u bijvoorbeeld aan het genieten bent van een 

heerlijke vakantie of op de momenten dat u er 

even niet kunt zijn. Terwijl uw kat in zijn eigen 

veilige omgeving blijft, kunt u zonder zorgen 

van huis zijn.  

In een gratis kennismakingsgesprek worden uw 

wensen besproken en de daarbij passende  

mogelijkheden. 

Waar u ook bent, de Kattenoppas kan u op de 

hoogte houden van uw kat en huis. Zo kunt u 

met een gerust hart van huis.  


