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Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 24 juni 2021 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 22 juni 2021vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra.vanspaandonck@opmaatgroep.com 
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Jaargang 21 nummer 5  

 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Het einde van het schooljaar komt steeds meer in zicht.  

Dat betekent dat we met zijn allen druk aan het werk zijn voor een goede afronding van dit 

schooljaar. Tegelijkertijd loopt daar de planning voor het nieuwe schooljaar al naast.  

De vakantieplanning kunt u nogmaals lezen in onderstaand overzicht.  

 

Zoals u inmiddels al heeft gehoord worden er extra gelden vrijgemaakt vanuit het ministerie 

voor ondersteuning in het onderwijs. Het team bekijkt samen met de MR van Driecant hoe wij 

deze gelden zullen inzetten. U leest hierover meer, samen met de groepsverdeling en de platte-

grond (met de lokalen) middels een extra nieuwsbrief. 

Met vriendelijke groet, 

Saskia Duijnen– Montijn 

 

Schoolvakanties 2021-2022 

1e schooldag    maandag 6 september 2021 

Herfstvakantie    maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021 

Kerstvakantie    maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie   maandag 28 februari 20122 t/m vrijdag 4 maart 2022 

2e paasdag   maandag 18 april 2022 

Meivakantie    maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 13 mei 2022 

Hemelvaart    donderdag 26 mei 2022 

2e pinksterdag    maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie    maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 

4 september 2022 
 

Studiedagen 2021-2022 

Donderdag 14 oktober 2021 kinderen hele dag vrij 

Dinsdag 16 november 2021 kinderen om 12 uur vrij 

Maandag 6 december 2021 kinderen hele dag vrij 

Donderdag 17 februari 2022 kinderen om 12 uur vrij 

Vrijdag 15 april  2022  kinderen hele dag vrij 

Dinsdag 7 juni 2022  Studiedag vervallen!  

Maandag 30 mei 2022  Kinderen hele dag vrij (nieuw) 

Vrijdag 1 juli 2022  kinderen hele dag vrij 

Vervoersprotocol 

Als u kinderen voor school vervoert, neemt u een stukje van onze verantwoordelijkheid over.  

Een verantwoordelijkheid die wij zeer serieus nemen. Om het vervoer veilig en plezierig te 

laten verlopen, hebben wij een vervoersprotocol opgesteld. In de bijlage van deze nieuwsbrief 

leest u hierover meer. 
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Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs  
 

 
Tilburg, 27-05-2021 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 
 

Het verbeteren van het onderwijs van onze scholen en wetenschappelijk onderzoek 
De school van uw kind is een Opmaatgroep-school. Op alle Opmaatscholen geven we wetenschappelijk getoetst en on-

derbouwd les. Om dat goed te kunnen doen leggen onze scholen in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolre-
sultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor 

onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor 
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de 

resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed 
onze scholen het doen. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze scholen beter te maken, maar 

ook om het onderwijs in heel Nederland te helpen verbeteren.  
 

 
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs  
Onze scholen gaan de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

(www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen.  
Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind worden meegeleverd. Het 

gaat hier om het Burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum, volledige naam, postcode en huis-
nummer. Het CBS gebruikt deze identificerende gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het Nationaal 

Cohortonderzoek Onderwijs (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Na koppeling worden deze identificerende gegevens 
vernietigd. Het CBS zorgt ervoor dat deze onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen. 

Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers zien dus 
nooit om wie het gaat. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij ontvan-

gen twee keer per jaar een rapport over de ontwikkeling van onze eigen leerlingen. Wij kunnen in deze rapporten 
ook nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te her-

kennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, vol-
gens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij 

maakt.  

 

 
Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind?  

Onze scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat we hiervoor expliciet uw toestem-
ming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde identificerende persoonsgegevens. Dat komt omdat de-
ze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en 

mentale gezondheid van leerlingen wel bijzonder zijn). Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben 
hun onderwijs te verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere persoonsgegevens delen met  

het CBS voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden. 
  

 
Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u ons dit 

laten weten. Doe dit door voor1juli een mail te sturen naar petra.vanspaandonck@opmaatgroep.com. 
De school van uw kind zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd  

worden.  
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens Opmaat groep 

Hanneke Klerks, manager Onderwijs 
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Avond4daagse - Home Edition 2021 

Voor dit jaar heeft de Stichting Avondvierdaagse het besluit moeten nemen om dit jaar niet te gaan wandelen met hele 

groepen, ondanks alle voorbereidingen.  
Noteer het volgende alvast in jullie agenda’s: De 70e wandelvierdaagse start volgend jaar op 21 juni 2022.  
 

De Home Edition, net als vorig jaar, gaat dit jaar wel door. 
De KWBN biedt iedereen in Nederland de gelegenheid een eigen avondvierdaagse te lopen. Dus niet in hele grote  

groepen tegelijk, zoals je gewend bent Maar alleen of met een vriend sportmaatjes en/of met je gezin. Ook overdag en in 
de weekenden kun je op pad. Door heel Nederland mogen de routes gelopen worden.  

  
Je kunt 4 dagen lopen vanaf nu tot en met 30 juni 2021. Maar tussen de 1e en de 4e dag mogen maar 2 weken zitten.  

Het moet natuurlijk wel een beetje een uitdaging blijven. 

De kosten zijn per deelnemer kost deelname € 6,50. Daarvoor krijg je toegang tot de app, de mogelijkheid om vier  
routes (van 2,5 - 5 - 10 kilometer) automatisch te laten aanmaken en je krijgt de officiële Avond4daagse medaille thuisbe-

zorgd. 
Aanmelden kan vanaf 29 maart via de link https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/tilburg 
  

Deel jij jouw avonturen op social media met  Avondvierdaagse Tilburg | Facebook / 

Kaartenactie Talentengroep 
Hey jij daar! 

Wij houden van natuur. Jij ook? 
Doe dan mee met de kaartenactie van de 3 Natuur Meiden van de Talentklas. 
Maak zelf een kaart die bij de natuur past en wij doen hem in een envelop en 

sturen hem naar Mark Rutte. 
Wij hopen allemaal dat er zo meer voor de natuur gezorgd gaat worden. 

Dus waar wacht je nog op! 
 

Tot vrijdag 23 juni in te leveren in de brievenbusboxen bij de ingang van de twee gebouwen. 
Groetjes, Niene, Rosa en Sterre 

Verkeersslang 
Naast verkeersveiligheid zijn ook milieu en gezondheid belangrijke punten bij het verkeeronderwijs. Daarom heeft onze 

school ervoor gekozen om mee te doen met het project ‘de Verkeersslang’. Het project vindt plaats van maandag 7 
juni t/m donderdag 17 juni. De Verkeersslang is een project voor basisscholen om duurzame vervoersbewijzen zoals 
lopen, fietsen, carpoolen en het openbaar vervoer naar school te stimuleren. 

 
Doe mee en laat uw kind, onder begeleiding of zelfstandig, tijdens de projectweek te voet, met de fiets, met de bus of 

met een carpool naar school komen. Ervaar dat het anders kan en wat de voordelen voor uzelf, uw kind en uw omgeving 
zijn. 

Waarom meedoen? 
· Uw kind neemt samen met de hele school deel aan dit leuke spel. 

· Uw kind beweegt meer en komt op een gezonde manier naar school. 
· Uw kind verplaatst zich milieuvriendelijk. 

· Uw kind leert zich zelfstandig verplaatsen in het verkeer. 
· De verkeersdrukte rondom de school neemt af. 

· U maakt de schoolomgeving veiliger. 
 

Hoe werkt het? 
Onze school heeft als doel om het aantal duurzame reizen te verhogen. Tijdens de projectweek geeft elke leerling iedere 

dag op het digibord aan hoe hij/zij die dag naar school is gekomen. Op de grote banner die in de hal van Ééncant en 
Twéécant komt te hangen, wordt de stand bijgehouden. Mocht u buiten de wijk wonen en het is niet mogelijk om te 
voet of met de fiets te komen, dan kunt u de auto ook een paar straten verderop parkeren en het laatste stuk lopen.  

Help ons om ons doel te halen! Dus kom met de fiets of te voet naar onze school! 
 

Alvast onze hartelijke dank. 

https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/tilburg
https://www.facebook.com/avd.tilburg
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Lege flessen actie voor het project in 

 Indonesië  
Hartelijk bedankt voor alle lege flessen die jullie hebben ingeleverd de afgelopen weken voor 

de mei vakantie. De opbrengst van alle flessen samen was wel 75 euro! Hier kunnen we in 

elk geval bijna een wasmachine van gaan kopen. Dat hebben jullie dus bij elkaar gespaard. 

Mooi he? Zodra we genoeg geld hebben laten we het jullie weten en stuur ik een foto van 

jullie bijdrage. 

Groetjes, 

Juf Mary 

Verkeersexamen groepen 7, 8 en Talent bovenbouw 
 

Donderdag 29 april was het voor de kinderen van de bovenbouw een spannende dag….. het praktisch verkeersexamen! 
In de weken voorafgaand aan het examen hebben de kinderen samen met hun ouders de route geoefend, maar tijdens 
het examen moesten zij het helemaal alleen doen. Om 8.30 uur gingen na een laatste uitleg alle controleposten de wijk 

in. Om 9.00 uur werd door juffrouw Saskia het startsein gegeven en kon de eerste leerling vertrekken.  
Bij de start vonden veel kinderen het nog spannend, maar eenmaal op weg vond iedereen het leuk al zat het weer niet 

altijd even mee. Alle kinderen hebben de route goed en veilig gereden. Iedereen mocht dan ook het diploma in ont-
vangst nemen. Als werkgroep willen we nogmaals alle ouders bedanken die geholpen hebben om deze dag tot een  

succes te maken. 
 

Werkgroep verkeersexamen 

Overblijfkrachten gezocht 
We zijn dringend op zoek naar ouders, opa’s en of oma’s, of bekende van 

u die tijdens de pauze op het schoolplein willen komen surveilleren. Met 

name op de woensdagen komen we handen tekort. Kunt u niet op de 

woensdagen maar wel op de overige dagen? Dan vragen wij u om u toch 

op te geven. 

De overblijfdagen zijn van maandag tot en met donderdag.  

De pauzes zijn dagelijks van 11:30-12:00 en van 12:30 –13:00. 

Voor het overblijven geldt een vrijwilligersbijdrage die we 3x per jaar aan 

u uitbetalen. Dus...vindt u het leuk om op onze kinderen te letten tijdens 

de  

pauze, geeft u zich dan op! 

Dit kan via de mail: peggy.vanbreda@opmaatgroep.com. 
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Hulp gezocht voor schoolbibliotheek 
We zijn op zoek naar een moeder, oma, vader of opa die op de woensdag aan het 

einde van de schooldag of na schooltijd de geleende boeken wil terugzetten in de  
kasten.  
 

Wie heeft er een half uurtje tijd om ons hierbij te helpen?  
Mail naar juf Mary: mary.vanderzijden@opmaatgroep.com 

 
Alvast heel veel dank mocht je ons komen versterken. 

Juf. Mary 

Donderdag 20 mei en vrijdag 21 mei kregen de groepen 5 een workshop beeldcultuur. 

Het was een workshop over “Grottekeningen- Toen ik nog een Neanderthaler was”. De eerste keer in de 

geschiedenis dat de mensheid afbeeldingen had gemaakt. Het begin van de beeldcultuur! 

En natuurlijk hier wat mooie grottekeningen, die gemaakt zijn door leerlingen. Ze mochten eerst oefe-

nen om met houtskool te tekenen en daarna werd er kleur gebruikt met speciale krijtjes. 


