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Bijzonderheden deze lesweek: 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat drie pagina’s 
  

INFORMATIEAVOND VOOR DE OUDERS 
VAN DE GROEPEN 1 TOT EN MET 8 

MAANDAG 2 SEPTEMBER 
U BENT VAN HARTE WELKOM! 

De ouder(s) / verzorger(s)  van de kinderen uit 
de groepen 1 tot en met 8 worden uitgenodigd 
voor de informatieavond op maandagavond 2 
september. Op deze avond is er een vrije inloop 
– leerkrachten bevinden zich in het klaslokaal 
en ouders kunnen gedurende de avond 
binnenlopen om kennis te maken, een praatje 
te maken, tekeningen te bekijken, individuele vragen te stellen, enz.  
Op vaste momenten is er een informatiemoment van een half uur per 
groep. 
Er is een rooster opgemaakt waardoor in afzonderlijke groepen voor 
desbetreffende ouders specifieke informatie wordt verstrekt.  
De leerkrachten geven u informatie over de dagelijkse gang van zaken, 
speciale gebeurtenissen betreffende de groep en over het leerstofaanbod 
van dit schooljaar. Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. 
In de aula is er gelegenheid voor ouders om er een kopje koffie en thee te 
drinken en zijn er een aantal externe Oase relaties aanwezig (zoals de 
logopediste en de kinderfysiotherapeut) om u informatie te geven en om 
vragen te beantwoorden.  
 

Rooster informatieavond maandag 2 september 

18.15 uur Inloop Informatie-
moment 

Informatie-
moment 

18.30-19.00 uur Inloop Groepen 1-2 Groepen 7 
 Inloop   

19.15-19.45 uur Inloop Groepen 3 Groepen 4 
 Inloop   

20.00-20.45 uur Inloop Groepen 5 Groepen 6 

 Inloop   
20.45-21.15 uur Inloop Groepen 8  

21.15 uur einde infoavond  
 

INFORMATIEAVOND VOOR DE GROEPEN 7 
Met extra aandacht voor de trektocht 2019 
De ouder(s) / verzorger(s)  van de kinderen uit de groepen 7 worden 
uitgenodigd voor de informatieavond op maandag 2 september van 18.30 
uur tot 19.00 uur in de klas van uw kind(eren). De leerkrachten geven u 
informatie over de dagelijkse gang van zaken, speciale 
gebeurtenissen betreffende de groep en over het 
leerstofaanbod van dit schooljaar. Natuurlijk is er gelegenheid 
om vragen te stellen. 
Tevens wordt er informatie verstrekt over de trektocht 2019. 
 
 

Ma. 26-08 Kind-oudergesprekken 

Di. 27-08 Kind-oudergesprekken 

Wo. 28-08 Kind-oudergesprekken 

Do. 29-08 Kind-oudergesprekken 

Vr. 30-08 Groep 8C workshop over glasvezel 

Ma. 02-09 Informatieavond groep 1 t/m 8  
Kind-oudergesprekken 

Di. 03-09 Kind-oudergesprekken 

Wo. 04-09 Kind-oudergesprekken 

Do. 05-09 Kind-oudergesprekken 

Vr. 06-09  

http://www.dierdonkschool.nl/
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DE EERSTE SCHOOLWEEK  
Inmiddels is het schooljaar 2019-2020 in volle gang. De 
klassen zijn weer gevuld, we leren elke dag weer iets 
nieuws, buiten wordt volop gespeeld en de kinderen van 
de groepen 3 zijn al goed aan het oefenen met de letters 
en het lezen van woorden. 
Het thema voor het komende schooljaar: ‘Basisschool 
Dierdonk……samen kom je verder!’  
 

KIND-OUDER STARTGESPREK 
Omdat wij geloven in partnerschap met de 
ouders van onze leerlingen hechten wij 
waarde aan een goede samenwerking en 
communicatie. Wij vinden het passend bij 
eigenaarschap dat een kind direct betrokken 
wordt bij deze communicatie. Om dit te 
bevorderen nodigen wij u bij aanvang van het 
nieuwe schooljaar uit voor een “Kind-Ouder 
startgesprek”.  Dit is de gelegenheid om 
belangrijke (nieuwe) informatie te delen bij de 
start van het schooljaar. Wij geven uw kind graag het woord en de 
leerkracht zal goed luisteren. Zo nodig kan de leerkracht  daar op een later 
moment op terugkomen en/of de informatie toepassen in de praktijk. En u 
begrijpt dat een kind van groep 1 een heel ander gesprek zal voeren, dan 
wanneer je als kind bijvoorbeeld in groep 5 of groep 8 zit. Mocht het nodig 
zijn, dan is er na afloop van ieder gesprek ruimte voor een moment voor de 
ouder en leerkracht zonder het kind erbij. U heeft 22 augustus een e-mail 
ontvangen met de inloggegevens, zodat u een gesprek kunt inplannen. De 
mogelijkheid een gesprek te plannen via de app eindigt woensdag 28 
augustus om 12.00 uur. 
 

WAT DOET DE ACTIVITEITENCOMMISSIE? (voorheen Ouderraad) 
Wij ondersteunen de school bij het organiseren van extra activiteiten voor 
onze kinderen op school en daarbuiten, onderstaande activiteiten: 
Sinterklaas – Kerstmis – Carnaval – Pasen – Koningsspelen – 
Schoolfotograaf – Wandelvierdaagse – Schoolreisje. 
Voor elke activiteit is er een werkgroep, deze bestaat uit leden van de 
Activiteitencommissie en leerkrachten van school. De werkgroepen komen 
een aantal keren bij elkaar om het draaiboek door te nemen en de dingen 
te regelen/organiseren. Na de activiteiten vindt er altijd nog een evaluatie 
plaats; Tips en Tops, wat moet er aangepast worden. 
1x per 6 weken komen we bij elkaar om door te nemen wat de stand van 
zaken is omtrent de activiteiten, de financiën en wat er eventueel ter tafel 
komt. Denk bij dit laatste aan op-aanmerkingen en ideeën vanuit 
ouders/leerkrachten die betrekking hebben op de activiteiten. Deze zullen 
wij tijdens een overleg bespreken en terugkoppelen.  
De notulen worden ook op de website gepubliceerd. 
Heeft u vragen of interesse om ons team te versterken dan kunt u ons 
bereiken via e-mail: or@dierdonkschool.nl 
Tevens kunt u de vergaderingen bijwonen en kijken of er interesse is. Data 
zijn terug te vinden in de schoolgids.                             Met vriendelijke groet, 

Ingrid Strijbosch, 
Voorzitter Activiteitencommissie 

 

SCHOOLBIBLIOTHEEK “DE LEESRUPS” 
De bibliotheek gaat deze week (26 augustus) weer van start. De kinderen 
mogen ook dit jaar onder schooltijd,  maar ook na schooltijd boeken lenen. 
De kinderen die hun pasje nog thuis hebben, kunnen dat weer mee naar 
school nemen. Voor het lenen van boeken heb je je pasje (en gele 
bibliotheektas) nodig.  

Maandagmiddag Groepen 5B, 6B, 4B, 4A 

Dinsdagmiddag  Groepen 3B, 3A 

Woensdagochtend Groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C, 1/2D 
en 5A 

Donderdagmiddag Groepen 6A, 8C, 7A, 8A, 7B, 8B 

De bibliotheek is op maandag, dinsdag en donderdag geopend tot 15.15 
uur, op woensdag tot 12.45 uur.  
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ZIEKMELDINGEN VIA DE APP 
Wist u dat het mogelijk is om ziekmeldingen per app door te 
geven aan de schooladministratie, die direct daarop de 
leerkracht inlicht. 
Wij gaan er wel vanuit, dat u dit doet vóór 8.30 uur. Op dat 

moment beginnen de lessen en dienen we te 
weten waar de kinderen zijn, in de klas, thuis, nog onderweg?  
U begrijpt dat geen of te laat gemelde ziekmeldingen voor 

onrust op school zorgen, vandaar de afspraak vóór 8.30 uur melden! 
 
 

DE FIETSEN OP EEN VASTE PLAATS IN DE FIETSENSTALLING 
Vanwege veiligheid en beheersbaarheid gelden er 
voor, tijdens en na schooltijd twee spelregels op het 
schoolplein. 
1) We lopen met de fiets aan de hand over het 

schoolplein. Deze afspraak is nodig om botsingen met 
voetgangers te voorkomen. 

2) De fietsen worden gestald op een vaste plaats in een 
fietsenrek op het schoolplein.  

 
We hebben op het schoolplein 450 fietsenrekken en er zijn ongeveer 350 
fietsen aanwezig. Er zijn fietsenrekken aanwezig voor zowel fietsen met 
gewone dunne banden, maar ook voor fietsen met extra dikke banden. 
De kinderen kregen afgelopen week instructie van de leerkracht.       
Waar plaatsen we de fietsen? Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

De groepen 4A en 5A en 6A krijgen plaats 
op het hoofdplein. 
 
 
 
 
 
 
 
De groepen 4B en 5B en 6B op het 
hoofdplein bij het gele klimrek. 
 
 
 
 
 
De groepen 3A en 3B  
 
 
 
en de groepen 7A en 7B bij het 
speeltoestel de gele slak (ingang zijde 
Albert Heijn).  
 
 
 
De groepen 8A en 8B en 8C bij de trappen 
voor de dependance.  
 
 
 

 
De kleuters blijven vrij om overal hun fietsje te stallen. We verwachten van 
de ouders dat ze hun kleuter helpen bij het stallen in het fietsenrek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


