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OPEN DAG ZONDAG 29 SEPTEMBER 
Iedereen is van harte welkom om aankomende 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! 

 
DIERDONK MARKT TIJDENS DE OPEN DAG  
Tijdens onze open dag op zondag 29 september 
houden we een heuse “Dierdonk Markt”. De 
benedenverdieping van de dependance (ingang 
middelste deur) wordt omgetoverd tot een markt, 

waar je onder andere leesboeken, 
methodeboeken, letterdozen en 
oefenmateriaal kan aanschaffen. Alle 
materialen hebben een klein prijsje, 
daarom graag met contant geld betalen aub.  

 

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  

Ma. 30-09 Start Kinderboekenweek  

Di. 01-10  

Wo. 02-10 Dag van de leraar 

Do. 03-10   

Vr. 04-10 Wereld Dierendag  

Dierdonk markt  

verkoop van oude schoolmaterialen 

Dependance 
benedenverdieping 
(Contant betalen aub!) 

http://www.dierdonkschool.nl/
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KINDERPOSTZEGELACTIE 2019 
De leerlingen uit groep 7 komen vanaf 
aankomende woensdag 25 september tot  
woensdag 2 oktober weer langs de deuren, voor 
de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Onder het 
motto ‘voor kinderen door kinderen’ zetten we 

ons dit jaar in voor 8.500 kinderen die in een daklozen- en 
vrouwenopvang verblijven.  Samen willen we ervoor 
zorgen dat kinderen zich er beter thuis voelen en dat er 
goede begeleiding voor ze is. De kinderen van groep 7 
mogen aankomende woensdag 25 september om 
12.00 uur beginnen met de actie.  
 

GOUDEN WEEK 
Het gehele jaar door werken we samen met de kinderen aan 
goede gedragsregels. Het is belangrijk om aan het begin van 
een schooljaar extra accenten te plaatsen, vandaar dat deze 
week in het teken staat van  de gouden week. In de gouden 
week wordt er extra aandacht besteed aan de gouden 
regels die op school gelden. Het doel van de gouden week 
is het creëren van een positief schoolklimaat door met de 
groep te werken aan “Hoe gaan wij om met elkaar?”  
De gouden regels: 
- We hebben respect voor elkaar 
- We zorgen ervoor dat iedereen het fijn heeft 
- Wij zorgen goed voor onze spullen en de school 
 

WEEK TEGEN PESTEN  
Wij doen mee! 
Wees een held, met elkaar is het thema van de Week 
Tegen Pesten 2019. In de Week Tegen Pesten – van 23 
tot en met 27 september 2019 - staat het aanpakken 
van pesten en het werken aan een sociaal veilige school 
centraal. Uiteraard werken wij daar het gehele jaar aan, 
maar in deze week besteden we extra aandacht aan dit 
belangrijke onderwerp. 
 

Het thema van dit jaar is gekozen vanuit de 
gedachte dat iedereen op school een bijdrage kan 
leveren aan het veiliger maken van een groep. 
Het hoeven geen grote (helden)daden te zijn. 
Door iets kleins te doen kun je ook helpen om 
pesten tegen te gaan. De nadruk ligt op 
samenwerking; zorg met elkaar voor een goede 
sfeer in de klas zodat er minder behoefte ontstaat 
om te pesten. Iedereen die een positieve bijdrage 
levert aan de groep is een held: leraar én 
kinderen. In de klas wordt er aandacht besteed 
aan dit thema middels lessen en opdrachten met elkaar.  

 
Wij zijn al jaren achtereen een 
veilige school en dat willen we 
graag zo houden. Mocht uw kind 
gepest worden, dan worden wij 
graag op de hoogte gebracht, 
zodat er op ingespeeld kan 
worden. Dit kan (zoals in ons 

pestprotocol beschreven) bij de groepsleerkracht of via de 
veiligheidscoördinatoren. Op basisschool Dierdonk zijn dat de intern 
begeleiders mw. Marijke Berkers (m.berkers@dierdonkschool.nl) en mw. 
Fiet van Mourik- de Gouw (f.degouw@dierdonkschool.nl) en adjunct-
directeur dhr. Niels Bevers (n.bevers@dierdonkschool.nl). 
 
Tevens zijn mw. Marijke Berkers en mw. Fiet van Mourik- de Gouw de 
vertrouwenspersonen 
voor de leerlingen. Dit 
is ook in de klassen 
kenbaar gemaakt aan 
de kinderen (in de 
groepen 5 t/m 8). 
 
Wees een held, met 
elkaar. Basisschool 
Dierdonk; een veilige 
school voor iedereen! 
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KUNSTMENU GROEPEN 5: URBAN MATTERZ: STREETART & TAGS 

[ingezonden] 
Dinsdag 17 september waren de groepen 5 naar de cacao 
fabriek geweest. Toen gingen we in de bus en reden we 
naar de cacao fabriek. En toen waren we er eindelijk en 
eerst gingen we een soort van speurtocht doen. En we 
kregen een boekje en daar moesten we allemaal vraagjes 
beantwoorden van schilderijen. En je moest je eigen naam 
in creafetie (graffiti)  stijl bedenken. En toen ging je het 
met een stift op een echt kunstwerk maken dus ben je een 
echt deel van een kunstwerk. En toen gingen we weer 
terug naar school in de bus.           Evi en Thijn uit groep 5A 

 

COLLEGE GROEPEN 8  
College over het hart 
Het college van Martijn Burg. 
Vorige week Dinsdag was er een college in de klimgym 
voor de groepen 8. Het ging over het hart. We moesten 
aantekeningen maken van het hart en bloedsomloop. 

Je hebt een linker en een rechterkant die kloppen omsten beurt. Eerst moest 
je je hand onder je rip plaatsen, je hand op je andere hand, de onderste 
hand moest je horizon taal neerleggen, je vuist op je hand leggen en een 
klein stukje opschuiven en daar zit je hart. We vonden het superleuk om het 
ook te doen.                                                                      Jente en Tess groep 8A 

 

KINDERBOEKENWEEK 2019 “Reis mee!” 
Op maandag 30 september starten 
we op school met de 
Kinderboekenweek.  
In de aula wordt op een ludieke 
wijze de kinderboekenweek 
geopend. 
Het thema dit jaar is: “Reis mee!” 
met specifiek aandacht voor 
voertuigen. 
Elk jaar besteden we op school nadrukkelijk aandacht aan de 
Kinderboekenweek. Het lezen wordt deze weken extra gestimuleerd en 
onder de aandacht gebracht. Wij hopen dat u ook thuis aandacht blijft 
schenken aan het lezen en we wensen dan ook jong en oud heel veel  
(voor-)leesplezier! 
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GROEPEN 7 OP TREKTOCHT 
[ingezonden] 
We begonnen in de klas met een paar spelletjes. 
We kregen te horen bij welke begeleiders we 
zaten. Toen mocht het 1ste groepje vertrekken, 
en  daarna het 2de groepje en toen het 3de 
groepje. Eerst moest je een ballon opblazen en 
kappot prikken, daar zat een briefje in met de weg. 

Onderweg deden we de crazy 88. Dat is een lijst met opdrachten die je 
moest doen. Er zaten ook hele gekke opdrachten bij zoals: sla een ei kapot 
op je hoofd, doe een polonaise met 5 vreemde en nog veel meer gekke 
opdrachten.  
Toen we aankwamen bij de eerste locatie moesten we onze luchtbedden 
oppompen en onze slaapzakken uitrollen daarna mocht ieder groepje zijn 
eigen vlag maken en deden we wat spelletjes s `avonds kwam er iemand 
over dieren vertellen je mocht ook dieren vasthouden er zaten ook enge 
dieren bij zoals : een vogelspin, slang en een reuzenslak later die avond 
deden we de eetproef daarna moesten we naar bed de volgende ochtend 
gingen we ontbijten daarna hadden we nog een proef en toen gingen we 
weer lopen. Toen we aankwamen bij de volgende locatie gingen we onze 
bedden opmaken. want we hadden stapelbedden.  
Die avond hadden we bonte avond. We hadden een quiz en nog veel meer 
spelletjes, en optredens. Daarna gingen we bij het kampvuur zitten. Daarna 
gingen we slapen. En de volgende ochtend deden we nog een paar proeven 
en spelletjes. Daarna gingen we weer lopen. We verzamelden bij een 
speeltuintje daar maakten we nog een groepsfoto. Toen liepen we naar 
school en mocht iedereen naar huis.                          Door Vera, Mara en Iris 
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CHROMEBOOKS VOOR IEDERE LEERLING  
IN DE GROEPEN 4-5-6-7-8 
In het voorjaar van 2018 hebben alle leerlingen in de 
groepen 4-5-6-7-8 hun eigen persoonlijke Chromebook 
ontvangen. Daarmee kunnen we het gepersonaliseerd 
leren verder ondersteunen. Iedere leerling kan in een 
grotendeels beschermde digitale omgeving gebruik 
maken van diverse digitale programma’s.  

 
 
 
 

 “Ontworpen voor het actieve onderwijs. 
Een laptop die is uitgerust met geavanceerde applicaties voor het moderne 
onderwijs en die bestand is tegen de dagelijkse schoolpraktijken.” 

BENT U VERZEKERD VOOR AANSPRAKELIJKHEID? 
Als school verstrekken wij de noodzakelijke hulpmiddelen voor de lessen. 
Zo hoort dat. Echter maken de boeken, schriften en pennen steeds meer 
plaats voor dure onderwijsmiddelen. De vorig jaar aanschafte 
Chromebooks kosten in aanschaf per leerling 386,00 euro. 
Op school komt het zelden voor, maar gebeurt het weleens, dat een 
leerling moedwillig een liniaal doormidden breekt, een boek kapot scheurt, 
enz. Dit melden we aan de desbetreffende ouders en dan geven wij aan dat 
op de administratie een nieuwe liniaal voor 0,30 euro of een nieuwe pen 
voor 11,95 euro (kostprijs) gekocht kan worden. Dat gaat al 23 jaar zo op 
onze school.  
Dit beleid staat in onze schoolgids en dat hebben we in het voorjaar 2018 
opnieuw besproken in de Medezeggenschapsraad. De MR onderschrijft dit 
beleid, maar zij gaf wel aan om alle ouders nog eens extra te wijzen op de 
aanschaf en het gebruik van deze kostbare Chromebooks en hun 
aansprakelijkheid daarvoor. 
Vandaar dat wij u hierbij willen attenderen op 
het gegeven dat uw kind in groep 4 tot en met 
8 een persoonlijke (op naam) Chromebook 
heeft ontvangen en dat bij moedwillig vernielen 
u hiervoor aansprakelijk bent. 
 

 
Uit de schoolgids 2019-2020 blz. 15: 
Verzekeringen 
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig 
gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun 
ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een 
leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school 
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade 
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) 
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
 
Uit de schoolgids 2019-2020 blz. 44: 
Aansprakelijkheid vernielingen  
Het komt weleens voor, dat door school verstrekte meubels en/of 
materialen, moedwillig door toedoen van de leerling beschadigd worden of 
zelfs stukgaan. Dan verwachten we dat de ouders deze vernielingen 
vergoeden. De leermiddelen zijn tegen kostprijs verkrijgbaar bij de 
schooladministratie. 
 

Mocht u deze verantwoordelijkheid niet wensen, dan kunt u dit kenbaar 
maken aan de schooldirectie        dierdonk@dierdonkschool.nl 
Wij zullen uw kind dan vanzelfsprekend hetzelfde onderwijs blijven bieden 
met behulp van de bestaande onderwijshulpmiddelen (boeken en 
schriften). Deze keuze is aan u.  
 
  


