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Bijzonderheden deze lesweek: 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s 
  

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

VANAVOND 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 VANAVOND 
maandagavond 2 september. Vanavond 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   

20.00-20.30 uur Inloop Groepen 5 Groepen 6 
 Inloop   

20.45-21.15 uur Inloop Groepen 8  
21.15 uur einde infoavond  

 
 

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 Kind-oudergesprekken 
Groep 6-7-8 workshop over glasvezel 

Ma. 09-09 Trektocht groepen 7 
Kind-oudergesprekken 

Di. 10-09 Trektocht groepen 7 
Vergadering Medezeggenschapsraad 
Vergadering ActiviteitenCommissie  
Kind-oudergesprekken 

Wo. 11-09 Trektocht groepen 7 

Do. 12-09 Kind-oudergesprekken 

Vr. 13-09  

http://www.dierdonkschool.nl/
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CONTROLE GEGEVENS LEERLINGEN 
U ontvangt vandaag een envelop met een overzicht van de 
leerlingengegevens, zoals die in onze leerlingenadministratie zijn 
opgeslagen. Naast de individuele mutaties door het jaar heen die we van 
ouders ontvangen, kunnen we zo in ieder geval eenmaal per jaar alle 
gegevens controleren en zo nodig actualiseren. 
 

Bent u bereikbaar? 
In noodgevallen is het belangrijk dat wij u kunnen bereiken.  
“Ja, maar ik ben altijd op mijn mobieltje bereikbaar” geven ouders vaak als 
antwoord, echter ieder jaar opnieuw komt het voor, 
dat tijdens zo’n calamiteit telefoonnummers en/of 
noodadressen niet meer juist zijn. We verliezen dan 
onnodig kostbare tijd, om ouders/verzorgers snel op 
de hoogte te brengen van de situatie van hun kind. 
Vandaar dat hiervoor uw extra aandacht wordt gevraagd! 
 

Retourneren 
Gelieve de bijgaande controlelijst zo spoedig mogelijk weer getekend en zo 
nodig gecorrigeerd in te leveren bij de groepsleerkracht of 
schooladministratie. Let op:  Ook wanneer er geen wijzigingen zijn, dan 
toch stellen wij uw controle met bijbehorende handtekening op prijs. 

 

NIEUWE ABONNEMENTEN 
Deze week ontvangt u diverse 
folders van o.a. Okki, Bobo, en 
National Geografic Junior. 
Wanneer u zich abonneert 
willen wij u nadrukkelijk 
vragen om het invulstrookje 
zorgvuldig in te vullen (of de 
aanmeldsite op internet) en 

aan te geven dat u het abonnement per post op uw thuisadres wilt 
ontvangen. Dit bespaart de school een hoop tijd die de kinderen ten goede 
komt. Controleer het invulstrookje zodat u niets vergeet in te vullen. 
 

OUDERS OP DE SPEELPLAATSEN 
Bij het begin en het einde van de schooltijden komen 
veel ouders hun kind(-eren) brengen of halen. Wij 
verzoeken u vriendelijk om de ingangen bij de poorten 
vrij te laten, zodat de kinderen ongehinderd het 
schoolplein kunnen betreden c.q. verlaten. Aangezien 

de ruimte beperkt is, vragen wij u tevens uw fietsen niet in de 
fietsenstalling van de kinderen te plaatsen. Mocht u vroeg op het 
schoolplein aanwezig zijn om uw kind op te halen, dan wordt u verzocht 
om niet te dicht in de buurt van de klaslokalen te gaan staan. Dit zou de 
gang van zaken in de klassen kunnen verstoren. Wanneer u zich zoveel 
mogelijk op onze verzoeken zou willen richten, komt dat de rust in de 
school ten goede en bevordert het de concentratie van de leerlingen in de 
klas en daar is uw kind bij gebaat. Wij danken u voor uw medewerking. 
Mocht u vragen hebben of ons kunnen attenderen op een verbetering van 
de gang van zaken, dan bent u van harte welkom. 
 

GROEPEN 7 OP TREKTOCHT 
De groepen 7 vertrekken volgende week maandag voor de 
traditionele trektocht. De trektocht is een voettocht door de 

natuur, het groepsvormend 
aspect is heel belangrijk tijdens 
deze tocht. De kinderen van de 
groepen 7 kunnen elkaar leren 
kennen en waarderen in een 
andere omgeving. We denken dat dit zeer de 
moeite waard is en heel positief werkt voor 

de rest van de laatste twee schooljaren.  
De kinderen zullen al lopende Helmond en omgeving leren ontdekken, een 
excursie krijgen of een museum bezoeken, kamperen op twee locaties, 
kampvuur stoken, spelletjes doen, een bonte avond houden en tenslotte 
moe maar voldaan op woensdagmiddag 11 september naar huis toe gaan.  
 
ATTENTIE: LESSEN GROEPEN 7 STARTEN DONDERDAG 12 SEPTEMBER 
OM 10.00 UUR 

Na een goede nachtrust verwachten wij de kinderen 
donderdag 12 september om 10.00 uur op school. 
 

Tenslotte wensen we alle kinderen, 
studenten en leerkrachten een leuke 

Trektocht 2019 toe! 
 

 

http://shop.blinkuitgevers.nl/?utm_source=bobo&utm_medium=banner+website&utm_campaign=augcamp2012
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_-PzZn5vPAhVHtRQKHddlCNUQjRwIBw&url=http://www.blinkshop.nl/national-geographic-junior/national-geographic-junior-abonnementen.html&psig=AFQjCNF2r3wd5Chuc3qZiK3ezHgRp8hreg&ust=1474368164627522
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVrJuFvc3QAhWKSRoKHT0mAxUQjRwIBw&url=http://www.precut.nl/a.html&psig=AFQjCNHEM9pDAIwoHqk5BtWB4AviR_a56g&ust=1480492104116781
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SCHOOLBIBLIOTHEEK “DE LEESRUPS” 
De bibliotheek is weer begonnen. 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.  

 
De bibliotheek is op maandag, dinsdag en donderdag geopend tot 15.15 
uur, op woensdag tot 12.45 uur.  
 

SCHOOLBIBLIOTHEEKTAS STUK OF KWIJT? 
Deze week is de schoolbibliotheek weer geopend en de 

kinderen kunnen weer dagelijks hun boeken komen 

ruilen. Dit is geheel gratis.  

Wij hebben voor het vervoer van de boeken aan ieder 

kind een gele bibliotheektas ter beschikking gesteld. 

Mocht deze tas stuk 

gaan of kwijtraken, 

dan kunt u tegen 

kostprijs van € 1,50 een nieuwe kopen 

bij de schooladministratie. Wij wensen 

de kinderen ook in dit nieuwe 

schooljaar veel leesplezier toe! 

 
JIBB +     HET SJORSBOEKJE 
[ingezonden] 

 
 

Met sportieve groet, 
Nicole Meijer 

Combinatiefunctionaris 
t    06 – 11704501 

e   nicolemeijer@jibbplus.nl 
  
 

 

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 
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EEN BEWEEGVRIENDELIJK DIERDONK 
[ingezonden] 
Kinderen en volwassenen verdienen een woonomgeving die inspireert en 
uitdaagt tot bewegen en ontmoeten. Maar hoe ziet zo’n woonplek er 
eigenlijk uit?  
Veel speelplekken in Helmond zijn verouderd. Daarom gaat de gemeente 
ze de komende jaren vernieuwen en de speelruimte gevarieerder, 
eigentijdser en avontuurlijker maken. Voor jong en oud. 
Wat is nodig in Dierdonk om meer buiten te bewegen, ontmoeten en 
ontdekken? 
Daarover gaan medewerkers van Jibb+ en de LEV-groep in gesprek met 
kinderen tijdens en na schooltijd. Om hen te inspireren en mee te denken. 
Is het schoolplein een plezierige plek om na schooltijd te verblijven? Zijn de 
wandel- en fietsroutes van huis naar school veilig en aantrekkelijk genoeg? 
De inbreng en ideeën van de kinderen verwerken we in een eerste voorstel. 
Dat voorstel delen we graag met u op de bewonersavond. 
Komt u ook naar de bewonersavond? 
Alle bewoners zijn welkom om mee te denken. Kunt u iets bijdragen om de 
speelwaarde in de wijk te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of zorgen? 
Kom dan naar de bewonersavond in uw wijk! 
U bent van harte welkom op 12 september van 19.30 tot 21.00 uur. De 
bewonersavond houden we in Sociaal Cultureel Centrum Parkzicht 
(Dierdonkpark 6). De zaal is open om 19.15 uur. We starten met een korte 
presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente. Daarna 
gaan medewerkers van de Gemeente, JIBB+ en de LEV-groep graag met u 
in gesprek. Meer achtergrondinformatie vindt u op 
www.helmond.nl/speelruimte. 

Met vriendelijke groet, 
Joke Polak 

Beleidsmedewerker en vertrouwenspersoon. 
 

 
 
  
 

 

http://www.helmond.nl/speelruimte

