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Jaargang 20 nummer 9 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 29-10-2020 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 27-10-2020 vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra.vanspaandonck@opmaatgroep.com 

Directienieuws 24-09-2020 

Belangrijke data: 

14 –10-2020 

studiemiddag 

 

19 t/m 23-10-2020 

herfstvakantie 

 

 

 

In dit nummer :  
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Vervolg directie-

nieuws/ studiedag 
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MR Driecant 3 

Kinderpostzegels 4 

Kinderboeken-

week sparen voor-
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Kinderkunstklas 5 

Stagiaires stellen 

zich voor 

6 &7 

Nationale 
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Try-out sport 9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Onveilige verkeerssituaties 

Het verkeer rondom de scholen wordt steeds drukker, daarom vragen wij u dringend  
aandacht voor de veiligheid in het verkeer! 

We hebben al een aantal malen hiervoor een oproep gedaan in de nieuwsbrief, maar helaas 
zijn er toch nog ouders / kinderen die deze regels niet opvolgen waardoor er zeer onveilige 
situaties ontstaan.  

Daarom nogmaals de regels op een rij: 
*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. 

Beste ouders/verzorgers, 
 

De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er alweer bijna op. 
Met het weer waarmee we nog een beetje in de vakantiestemming bleven hebben we de 

eerste weken al hard gewerkt. Komende week start op woensdag de Kinderboekenweek 
waar we op school veel aandacht aan zullen besteden. Het plezier en belang van lezen bena-
drukken we hiermee. En zo staat voor we het weten de herfstvakantie al weer voor de deur! 

Buitenspeelweek  

Vanaf afgelopen maandag ging de eerste buitenspeelweek van dit schooljaar weer van start! 

Deze week, in het leven  geroepen door de kinderraad, staat in het teken van buitenspelen 

met speelgoed dat je normaal niet mee naar school mag nemen.  

Dat het bij de kinderen in de smaak valt weten we ondertussen, het animo lijkt nog steeds te 

groeien gezien de volle gangen waar stepjes, waveboards, skeelers en spacescooters 

geparkeerd worden. We zien dat er ondanks de drukte fijn wordt gespeeld. 

Kortom een mooi initiatief van de kinderraad dat in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een 

leuke traditie. In de jaarkalender vindt u de planning van de buitenspeelweken terug. 

Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of 

bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basis-

school. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.  Dit geldt niet als het kind contact heeft 

gehad met iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of be-

nauwd is. Dan moet hij of zij wel thuisblijven.  

Daarom vragen wij u nogmaals de app bij ziekmelden goed in te vullen en duidelijk aan te geven 

of de klachten coronagerelateerd zijn (koorts, benauwdheid en hevig hoesten). 

Nieuwe regel m.b.t. ziek en het Covid 19 virus 

Personeel 

Petra van de administratie zal vanaf 24-09-2020 afwezig zijn vanwege een operatie. Omdat  
zij niet aanwezig is, zal de telefoon helaas vaak onbemand zijn en daarom vragen wij u om 

zoveel mogelijk via de mail te communiceren. Alvast bedankt. 
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Open Ochtend  

Op donderdag 8 oktober organiseren we weer een open ochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur. Ouders met kinderen on-

der de vier jaar kunnen op deze ochtend kennismaken met Driecant. Kent u nog gezinnen in uw omgeving waarvan de  

kinderen bijna naar school gaan? We zouden het erg op prijs stellen als u hen op deze open ochtend wil attenderen.  

We zullen vandaag aan de oudste leerling van het gezin een raamposter uitdelen. Hierop kunnen zij een tekening maken 

van de school. Aan u als ouder de vraag of u deze voor het raam wilt hangen. Alvast bedankt! 

Voorstellingen 

Helaas is het vanwege het Coronavirus niet toegestaan om u als ouder uit te nodigen voor de jaarlijkse voorstellingen. 

De voorstellingen worden wel gegeven, maar dan voor enkele groepen van onze school. Zo kunnen onze kinderen in 

ieders geval hun  kunsten laten zien. 

Studiedag 

Afgelopen vrijdag had het team een studiedag HPO (High Performing Organisation). Alle teams van de scholen van de 

Opmaat groep worden op dit moment geschoold waarbij we leren hij wij ons onderwijs continu kunnen verbeteren op 

een verantwoorde manier. Daarbij leren we bijvoorbeeld over bewezen effectieve instructie methodieken, leerkrachtatti-

tude en gedrag, leerdoelen en lesdoelen, toetsen enzovoorts. Afgelopen vrijdag kwamen drie onderdelen aan de orde: 

 1.De werking van de leerteams. 

 We hebben gekeken naar de verschillende items die een  een professionele  

 leergemeenschap tot een succes maken. We hebben per leerteams  

 ontwikkelpunten vastgesteld. 

  

 2.Leren 

Het tweede gedeelte van de studiedag hebben we onze kennis over leren opgefrist. Aan de hand van twintig  

vragen hebben we in leerteams en op teamniveau gesproken over leren. Aan de orde kwam bijvoorbeeld: 

 Wanneer profiteren de leerlingen van oefenen? Als zij nog niet goed zijn in wat zij moeten oefenen of als zij wel al 

goed zijn in wat zij moeten oefenen?  

 Wat is een goede uitleg?  

 Wat helpt waarschijnlijk het meest om leerlingen te laten leren zonder het werkgeheugen te overbelasten? 

 Wanneer leren de leerlingen het meest effectief? 

 Wanneer zal zelfstandig inoefenen vooral nuttig zijn? 
 

3.Curriculum en leerlijnen. 

Het laatste gedeelte van de dag ging over de werkwijze van ‘Backwards Design’:  

wat willen we dat de kinderen van deze les(sen) leren? Hoe weten we dat ze dat ook geleerd hebben?  

Met welke activiteiten kunnen we dit bereiken?  

Al met al een leerzame dag! 

Deze studiedag stond niet alleen in het teken van HPO, maar we hebben ook nog het jubileum gevierd van Suzanne en 

Patricia. Deze twee kanjers staan al 12 1/2 jaar voor de klas, daarom hebben we ze extra in het zonnetje gezet. 

Natuurlijk hopen wij dat zij nog lang werkzaam blijven in het onderwijs én op Driecant! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Saskia van Duijnen Montijn 

Directeur JLS Driecant 
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Wat is een medezeggenschapsraad? 

De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel en staat voor medezeggenschap, advies en 

instemming. De medezeggenschapsraad spreekt voor zowel ouders als personeel. Via de MR (en de GMR) hebben ouders 

en personeel invloed op het beleid van de school.  

 

Wat kan de MR voor u betekenen? 

Als ouder kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie. Heeft u ideeën over wat er op school anders zou kunnen? 

Heeft u suggesties? Wilt u kwijt wat er leeft onder de ouders? Neem dan persoonlijk contact op met één van de leden 

van de MR of stuur een mail naar: driecant.mr@opmaatgroep.com. 

Door deze informatie weten wij wat ouders belangrijk vinden en wat aandachtspunten zijn. 

We willen benadrukken dat de MR niet de spreekbuis is voor individuele aangelegenheden. Deze zullen in beginsel met de 

betreffende leerkracht of directie besproken moeten worden. 

 

Wie nemen deel aan de MR?  
De MR bestaat uit 2 geledingen. De personeelsgeleding wordt gekozen door het personeel van de school. De oudergele-
ding wordt gekozen door ouders van de leerlingen van de school. Een benoeming binnen de MR geldt (in principe) voor 3 

jaar. Daarna mag men zich herkiesbaar stellen voor nog een periode van 3 jaar. Zodra er in de oudergeleding van de MR 
een plaats vrijkomt, wordt de vacature middels een brief bekend gemaakt.  

 
De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders:  

Vergaderingen 

De raad komt ongeveer elke zes weken bij elkaar van 19:30 uur tot 21:30 uur. 
De vergadering vindt plaats in de teamkamer van Driecant. 

Wilt u als toehoorder aanwezig zijn, dan kunt u dit via de mail kenbaar ma-
ken. Op de site van onze school (www.jldriecant.nl) kunt u de goedgekeurde 

notulen van voorgaande vergaderingen en het jaarverslag van het afgelopen 
jaar lezen. Ook vindt u hier de data waarop er vergaderd wordt. De vergade-

ringen voor schooljaar 2020/2021 zijn op: maandag 21 september – 26 okto-
ber – maandag 30 november – donderdag 21 januari – maandag 8 maart –  

donderdag 20 mei. 

Wilt u meer informatie over de MR, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR of via het emailadres: 

driecant.mr@opmaatgroep.com. 

Met vriendelijke groet, 

MR Driecant  

Personeelsgeleding:   

    
Patricia de Leeuw    

Heidi Vonk  
Derk Lettink    

Oudergeleding:  

   
Gerwin van der Laan 

Roel Willems 
Ron Obbens 

 

Foto’s zijn genomen voor de  

coronauitbraak. 

mailto:driecant.mr@opmaatgroep.com
mailto:driecant.mr@opmaatgroep.com
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ONZE LEERLINGEN GAAN (DIGITAAL) OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE! 

 

Vanaf woensdag 23 september a.s. gaan ruim 140.000 basisschoolkinderen in Nederland op pad voor de Kinderpostze-

gelactie. De leerlingen uit onze groepen 7 doen dit jaar ook weer mee. Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje 

in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen!  

 

Voor wie gaan de leerlingen op pad? 

Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020 zetten basisschoolkinderen zich in om ruim 90.000 kinderen in Nederland te hel-

pen aan een veilig thuis. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas die thuis te maken hebben met geweld, armoede of 

verslaving. Onvoorstelbaar toch? Al sinds 1924 zet Stichting Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen. Toen 

bood Kinderpostzegels wees geworden kinderen als gevolg van de Spaanse Griep een helpende hand.  

 

Inmiddels zetten ze zich al vele jaren in voor kinderen in een benarde thuissituatie. Kwetsbare kinderen hebben het in de 

huidige tijd, waarin ze noodgedwongen veel meer thuis zijn, vaak nóg moeilijker. Daarom vragen zij juist in deze tijd ex-

tra aandacht voor deze groep. We zijn blij dat onze leerlingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren om deze kinderen 

zicht op een betere toekomst te geven!  

 

De verkoopbox 

Vanwege de geldende coronamaatregelen is de actie iets anders dan anders. De kinderen kunnen op gepaste afstand 

langs de deuren door gebruik te maken van de zogenaamde verkoopbox. De QR-code die hierop bestickerd wordt is 

dezelfde die je op de poster ziet op school. Zie je de poster hangen? Scan de code met je mobiel en doe een bestelling. 

De verkoop wordt opgeteld bij de verkopen van de groep en zo maakt de groep kans op een schoolreis naar Duinrell! 

 

Digitale Kinderpostzegelactie 

De kinderen kunnen dit jaar voor het eerst ook digitaal ‘langs de deuren gaan’. De kinderen spelen zelf de hoofdrol in de 

digitale actie, geregisseerd door Dylan Haegens, een bekende YouTuber onder de doelgroep. In plaats van aanbellen in 

de buurt, kunnen de kinderen ook digitaal langs de deuren gaan met een zelfgemaakte, persoonlijke videoboodschap. Zo 

kunnen de kinderen zich ook vanuit huis inzetten voor andere, kwetsbare kinderen. 

 

Kinderpostzegels met nijntje en andere leuke producten 

Uiteraard worden er weer Kinderpostzegels verkocht. Dit jaar staan de zegels in het teken van nijntje: nijntje is jarig. Het 

lieve konijntje, in 1955 getekend door Dick Bruna, is 65 jaar geworden. De zegels worden dit jaar zonder kaarten aange-

boden. De rest van het gave assortiment bestaat uit anemonenbollen, feestdagenkaarten en een pleisterblikje van Dum-

mie de Mummie. Daarnaast kan er dit jaar ook weer gekozen worden voor een eenmalige donatie voor een veilig thuis.  

 

We wensen onze leerlingen heel veel plezier en succes!  

 

Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl. 

https://www.kinderpostzegels.nl/Uploaded_files/Zelf/zo-komen-we-langs-infographic.4201fc.pdf
http://www.kinderpostzegels.nl.
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De groepen 5 hebben les gehad van juf 

Daphne en juf  Manon.  
We gingen aan de slag met het thema 

kriebelbeestjes. Eerst leren we kijken naar 
beestjes. Welke vormen zie je in een in-

sect? We leren over symmetrie,  
patronen en textuur. Dan mogen de kin-

deren zelf een kriebelbeestje tekenen. 
Deze tekening vormt het uitgangspunt 

voor het maken van een stempel.  
 

De schets die gemaakt is, moet nagete-
kend worden op foam. Met pen maken we 

sommige lijnen erg diep, zo komt er straks 
een patroon in de stempel. Het uitknippen 

van het insect is een moeilijke klus.  
Daarna moest je je insect op een blokje 
hout plakken. 

 

De stempel is dan af. Natuurlijk hebben 

we de stempels ook uitgetest. Met een 
roller deden we er een beetje verf op 

en ..... stempelen maar.  

 

Vind je ze ook zo mooi geworden? 
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Hallo, 

 

Graag stel ik me aan u voor: 

ik ben Lisa en ik ben 17 jaar. Ik kom uit Dongen en volg de Pabo-ALO  

opleiding op Fontys in Eindhoven.  Op dinsdag 15 september had ik mijn eerste 

stagedag in groep 6 bij juffrouw Sonci. 

Ik vond het superleuk! 

 

Er was eens….  

Een vrolijke, 25-jarige juffrouw in opleiding, genaamd Martine. Ze woonde sinds 

maart in Den Bosch maar bleef desondanks overtuigend NAC-Breda supporter.  

Ze kwam als derderjaars student terecht op de Jan Ligthart Driecant. Daar was ze 

blij mee, omdat deze school mooi aansloot bij haar beweegredenen om voor het 

onderwijs te kiezen: voor ieder kind, elke dag, het verschil maken. Leerlingen met 

een blij en voldaan snoetje zien aankomen en vertrekken op een schooldag: dàt was 

haar doel! Om zo’n juf te kunnen worden, verruilde ze de Radboud universiteit 

voor de Fontys Hogeschool. Een speciale interesse van deze juf in spe was onder 

andere (meer)begaafdheid en ze was ook erg benieuwd hoe hier op deze school 

vorm aan werd gegeven.   

Hallo allemaal, 

 
Graag stel ik mezelf even aan jullie voor. Ik ben Giel van Gerven, een derdejaars stu-

dent van de Pabo Tilburg (Fontys). De eerste helft van het schooljaar ga ik stagelopen 
bij juffrouw Lianne in groep 1-2 B. 

 
Ik kom uit het pittoreske Hooge Mierde, ten zuiden van Tilburg. Ik ben wat ouder dan 

mijn studiegenoten, namelijk 26. Dit komt omdat ik voor deze studie een opleiding in 
vormgeving en filmregie heb afgerond. Allemaal bagage die ik in het klaslokaal met alle 

plezier in ga zetten. Ik heb uiteindelijk gekozen voor de opleiding tot basisschoolleraar 
omdat ik voldoening in mijn carrière zoek. Het gevoel dat je krijgt wanneer je een bij-

drage kunt leveren. Ik kijk ontzettend uit naar het komende schooljaar en ga met veel 
motivatie aan de slag om een goede leerkracht te worden!  

 
Voor vragen of nieuwsgierigheid kun je me op maandag en dinsdag vinden in groep  

1-2 B. 

Juffrouw Martine was in haar vrije tijd dol op het ontdekken van sprookjesachtige steden, dorpjes en mooie natuurgebie-

den: per fiets, per trein of met het vliegtuig. Paardrijden kon ze niet, maar haar stalen ros ‘’Skoda’’ maakte dat goed. Ook 

hield ze ervan om in haar appartementje te koken, te bakken of te studeren. Voor de coronatijd kon je haar ook wel-

eens dansend tegenkomen op een festival.  

En toen… kwam ze in groep 7; de klas van meneer John. (….) 

Hoe zou dit sprookje gaan aflopen? Zou ze nog lang en gelukkig leren? Over een halfjaar zullen we het weten! 

Wie weet kom je haar wel tegen, en weet dat ze het erg leuk vindt als je iets wil vertellen, iets wilt vragen, over iets van 

gedachten wil wisselen of een grapje wil maken.  
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Hallo ouders/verzorgers,  

Mijn naam is Yvonne Patty en ik loop stage in groep 4B bij Juf Mary. Misschien 

hebben jullie mij op het schoolplein al zien lopen maar ik  stel me graag nog 

even verder voor. 

Ik ben 20 jaar oud, woon in Breda en ben eerstejaars pabo student aan het 

Fontys hier in Tilburg.  

Ik heb een passie voor muziek en reizen. Ik heb ontzettend veel zin om de 

kinderen veel te gaan leren met leuke lessen, kleine gesprekjes en leuke werk-

jes.  

Ik vind het fijn om naast een goede band met de kinderen, ook een goede/

leuke band te maken met de ouders/verzorgers van de kinderen die ik lesgeef. 

Ik ben altijd in voor een praatje!  

Lieve groetjes, 

Yvonne Patty  

Wie ben ik? 

Mijn naam is Dylan van Schijndel. Ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Hank. Mijn hobby’s zijn 

voetballen en drummen. Dit komende halfjaar loop ik stage in de klas van juffrouw Simo-

ne en juffrouw Marina. Ik loop voor het tweede jaar stage op de Jan Ligthartschool de 

Driecant. Door het Corona virus heb ik vorig jaar erg veel vertraging opgelopen met mijn 

studie waardoor ik het eerste jaar opnieuw ga doen. Ik vond de Driecant een erg fijne 

plek om te leren en daarom ben ik er nog een keer. Ik hoop dat ik samen met de kin-

deren veel kan gaan leren en er een leuk jaar van kunnen gaan maken. 

Hallo daar!  

Mijn naam is Jeltje Wartena, ik ben achttien jaar oud en ik loop stage in groep 4,  

in de klas van juffrouw Peggy.  

 

Dit is mijn eerste jaar aan de pabo, en ik heb er hartstikke veel zin in. 

Ik houd ontzettend veel van geschiedenis, taal, aardrijkskunde, muziek en sport. 

Ik ben gek op de natuur, en ik ga zo nu en dan graag wandelen in het bos met mijn twee 

dwergteckels, genaamd Zara en Ollie.  

Hoi, ik ben Justin, ik ben 18 jaar oud. Mensen in mijn omgeving omschrijven mij vaak als een sociale jongen. Ik doe aan 

hockey en zeilen en ben al een aantal jaar actief als trainer bij verschillende hockeyclubs. 

Ik zit op de opleiding PABO/ ALO. Een dubbele leraren opleiding waar je zowel voor gymleraar  

als voor basisschool leraar studeert. De komende tijd zullen jullie mij zien op school.  

Ik loop op dinsdag mee in Groep 5B als basisschool leraar en ik loop op donderdag mee 

met meester Tim in de gymzaal als gymleraar.  

Ik doe deze opleiding omdat ik veel energie haal uit het werken met kinderen en ik daarnaast ook  

veel sport. Het mooiste vind ik de glimlach die op het gezicht van kinderen verschijnt als iets lukt!  

Als je vragen hebt mag je me altijd aanspreken!  
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Vandaag, woensdag 23 september hebben wij op school aandacht  

besteed aan de Nationale Kraanwaterdag. 

Voldoende water drinken draagt bij aan een gezonde levensstijl.  
Nergens ter wereld is de kwaliteit van het drinkwater zo hoog als in Nederland.  

Om kinderen hiervan bewust te maken en ze te vertellen waarom kraanwater drinken  
een gezonde en duurzame keuze is, organiseren de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven  

gezamenlijk Nationale Kraanwaterdag. 
 

Aan de hand van een korte aantrekkelijke les ontdekken kinderen van groep 1 t/m 8 waar hun kraanwater vandaan 
komt, hoe kraanwater wordt gezuiverd en hoe je zelf slim kunt omgaan met dit gezonde en duurzame natuurproduct.  

Het materiaal wordt aangeboden op drie niveaus: groep 1-3, groep 4-6 en groep 7-8.  
Het lesmateriaal gaat in op de herkomst van kraanwater en legt uit hoe kraanwater wordt gezuiverd.  

Ook krijgen leerlingen concrete handvatten hoe ze slimmer kunnen omgaan met het gebruik van kraanwater. 
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Vanaf 28 september kunnen alle kinderen van groep 3 t/m 8 weer inschrijven voor  

Try-Out Sports. Met Try-Out Sports kunnen zij een aantal weken een sport uitproberen voor slechts € 5,-   

Meerdere sporten uitproberen mag! 
 

Flyer en website 

In de week van 21 september worden op school de Try-Out Sports flyers uitgedeeld. Alle belangrijke gegevens staan 

hierin vermeld.  
 

Inschrijven kan vanaf maandag 28 september t/m zondag 18 oktober via www.tryouttilburg.nl   

Direct ná aanmelding, ontvang  je per mail een inschrijfbevestiging.  

 

Het is natuurlijk geweldig om samen met je vriendje of vriendinnetje te gaan sporten. Je moet dan samen achter de pc 

gaan zitten en om de beurt  aanmelden voor dezelfde sport. Je kunt meteen zien of er nog plek is. Geen plaats, dan kun 

je een andere keuze maken. Samen sporten is toch veel leuker! 

 

I.v.m. Corona kan het zijn dat dit jaar een aantal sporten niet worden aangeboden!! Veel succes, 
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met : 

Mieke Limpens 

Afdeling Sportstimulering 

Gemeente Tilburg 

013-532 58 78 / 06-86685044 

Email: tryoutsports@tilburg.nl 

http://www.tryouttilburg.nl
mailto:tryoutsports@tilburg.nl

