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Bijzonderheden deze lesweek: 

 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s 
  

OPEN DAG ZONDAG 29 SEPTEMBER 
Iedereen is van harte welkom om op zondag 29 september een 
kijkje te komen nemen tijdens de open dag! In elke klas en in 
iedere ruimte valt er wel iets te beleven. Zo kunnen de kinderen 
komen springen op springkussens en kunnen ze geschminkt 
worden! 
Neem je opa, oma, vriendje, vriendinnetje, neefje, nichtje maar 
mee, want iedereen is welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma. 16-09  

Di. 17-09 Kunstmenu groepen 5 

Wo. 18-09  

Do. 19-09 In tegenstelling tot wat in de schoolgids staat, hebben de 
groepen 6 op deze datum geen kunstmenu 

Vr. 20-09 Kunstmenu groepen 8 

Ma. 23-09 Start Gouden week   

Di. 24-09  

Wo. 25-09 Start kinderpostzegelactie  

Do. 26-09  

Vr. 27-09  

Zo. 29-09 OPEN DAG VAN 10.00 - 12.30  

http://www.dierdonkschool.nl/
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GROEPEN 7 OP TREKTOCHT 
Vorige week maandag vertrokken de groepen 7 voor de 
traditionele trektocht. De trektocht is een voettocht door de 
natuur, het groepsvormend aspect is heel belangrijk tijdens deze 
tocht. Hieronder kunt u de ervaringen van enkele leerlingen van 
groep 7 lezen. 
Wij zijn op trektocht geweest. 
En de eerste looptocht duurde ongeveer 10 
KM. 
De eerste nacht sliepen we op een matras in 
stapelbed. We gingen de avond nog wat 
frietjes eten en nog bij het kampvuur zitten. 
De tweede looptocht duurde echt heel lang. 14 
KM om precies te zijn. Toen we aankwamen 
gingen we onze luchtbedden/matjes  klaar 
maken  we hebben eerst wat gegeten en 
gedronken. Toen we klaar maken gingen we 
zelf afwassen dat was leuk!!. 

Even later gingen we naar de 
ijssalon en daar kregen we een 
rondleiding. We mochten ook 
proeven met een blinddoek om. 
Daarna gingen we even spelen op 
een speeltuintje. we kregen ook 
bezoek van een meneer die dieren 
verzamelde. Hij had slangen 
meegenomen die hebben we 
allemaal aangeraakt. 

Geschreven door Isa en Yaanin 

URBAN MATTERZ: STREETART & TAGS 
Op dinsdag 17 september brengen de groepen 5 een bezoek aan de 
Cacaofabriek, waar zij een workshop volgen in het kader van Urban 
Matterz: het hiphop festival van Helmond.  
Speciaal voor groep 5 is er een 
educatieprogramma ontwikkeld met een bezoek 
aan de expo en een creatieve workshop. De 
expositie bestaat uit werken van jonge streetart 
kunstenaars, maar er is ook werk te zien van 
kunstenaars die aan de basis hebben gestaan 
van de graffitikunst zoals de Amerikaanse Kool 
Koor en Hugo Kaagman uit Amsterdam. Na deze 
inspiratie-boost gaan de leerlingen zelf aan de slag! Onder leiding van een 
beeldend kunstenaar ontwerpen de leerlingen hun eigen ‘tag’. Een tag is 
een gestileerde handtekening of symbool van een graffitischrijver. Dit kan 
een (bij-)naam zijn of de initialen van de 
schrijver. De leerlingen kiezen zelf een eigen 
stijl die bij hen past.   
Groep 5A bezoekt de Cacaofabriek van 09.00u-10.30u. 
Groep 5B bezoekt de Cacaofabriek van 10.30u-12.00u.  
Deze groepen zullen met de bus vervoerd worden naar de Cacaofabriek.  
Omdat groep 5B later dan 12.00 uur weer op school aanwezig is, zullen de 
kinderen die dag klassikaal overblijven. Ouders ontvingen een brief 
hierover.  
 
KUNSTMENU GROEPEN 8 
Helmond 75-jaar bevrijd 
Op vrijdag 20 september nemen de groepen 8 deel 
aan een activiteit die wordt aangeboden vanuit het 
Kunstmenu. De activiteit is zeer passend bij de 75-
jarige bevrijding van Helmond, die in september 
wordt gevierd.  
Gedurende de hele schooldag wandelen de kinderen, in het gebied tussen 
het Kasteel en de Kunsthal, naar 9 verschillende scènes met verhalen uit de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
  

https://urbanmatterz.nl/cultuur/educatie
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EENRICHTINGSROUTE GANG GROEPEN 1-2-3 
We hebben enkele meldingen gekregen  van ouders die 
last hebben van de overvolle gang bij de groepen  
1-2A – 1-2B – 3A en 3B.  
Om het opstoppingsprobleem op te lossen, hebben wij 
sinds vorig schooljaar een éénrichtingsroute in deze 
gang.  

Ouders kunnen door de normale ingangsdeur naar 
binnen, maar vertrekken via de vluchtdeur (zijde 
AH) naar buiten (deze deur is dus  geen ingang). Dit 
zorgt voor meer rust en een vlotte doorloop voor 
de ouders en de kinderen.  
 

VOORLEZEN IN GROEP 1-2 
In groep 7A kunnen de kinderen beloningen verdienen. Een van die 
beloningen is voorlezen in groep 1-2. Lou, Maarten, Jolijn en Lotte mochten 
dit gaan doen. Ze zijn zelf prentenboeken gaan uitkiezen bij de bibliotheek, 
hebben vragen voorbereid en ze hebben zelfs stickers gekocht als beloning 
voor de kinderen.  

 

ONDERZOEKEND LEREN IN GROEP 6 

Op school zijn we bezig om techniek en onderzoekend en ontwerpen leren 
te verweven in ons dagelijks onderwijs. We vinden het belangrijk dat 
kinderen leren en leven vanuit hun eigen ervaring en nieuwsgierigheid. 
Kinderen leren namelijk het beste door te doen! 

Samen met juf Marli hebben 
de leerlingen van de 
groepen 6 middels proeven 
onderzoek gedaan naar de 
reis van het eten door je 
lichaam. Ze hebben 
onderzoek gedaan naar de 
werking van het gebit, de 
werking van je slokdarm en 
ontdekt hoe maagzuur je 
eten oplost.  
 

INLEVEREN LEERLINGENSTAMKAART 
Nog niet alle ouders hebben de leerlingenstamkaart geretourneerd. Zeker 
bij calamiteiten is het van groot belang dat alle gegevens juist in onze 
leerlingenadministratie goed zijn weergegeven. 
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 handtekeningen op prijs. 

 

STICHTING HULPHOND 

In het voorjaar van 2018 
heeft basisschool 
Dierdonk door middel 
van de sponsorloop een 
pup geadopteerd van 
‘Hulphond Nederland.’ 
Door onze bijdrage kon 
de pup ‘Elton’ beginnen 
met zijn opleiding tot hulphond. Deze opleiding heeft hij nu voltooid!  

Nu is Elton de ADL hulphond van een mevrouw uit Uden. 

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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Een ADL hulphond helpt iemand met een lichamelijke beperking bij 
activiteiten in het dagelijkse leven. Zo helpt hij met het uittrekken van 
bijvoorbeeld de schoenen en de jas, kan hij deuren en laden openmaken en 
hij kan zelfs de was in de wasmachine en de droger doen! 
 

HARTELIJK DANK! 
Tijdens de informatieavond van 2 september jongstleden waren diverse 
partners van de school aanwezig. Zij zorgen mede voor een rijkelijk aanbod 
van ondersteuning, dat onze school onderscheidend maakt in de regio. 
Zoals de ergotherapeute, fysiotherapeute, logopediste en de gezins- en 
jongerencoach. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


