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Bijzonderheden deze lesweek: 

 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s 

 

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! 

 
 
 
 
 
 

 
DAG VAN DE LERAAR  
Deze week zetten we op woensdag 2 oktober onze leraren in het zonnetje.  
Officieel is De dag van de leraar  jaarlijks op 5 oktober. Dat valt dit jaar op 
een zaterdag. 
Bij het maken van de schoolgids in juni 2019 is 
gekozen voor de dichtsbijzijnde dag, zijnde vrijdag 
4 oktober. 
Tijdens de start van het nieuwe schooljaar is dit 
opnieuw bekeken en is gekozen voor woensdag 2 
oktober, omdat op werkdag woensdag ALLE 
leraren werkzaam zijn. 
Op andere dagen zijn onze parttimers (het 
overgrote deel van het team) of in het begin, of op 
het einde van de week werkzaam. 
Vandaar de keuze voor aanwezigheid van alle 
leerkrachten en de viering op woensdag 2 oktober. 
Er is dan bijvoorbeeld 's middags ook een feestelijk 
aangeklede lunch voor het gehele team. 
 
 

Ma. 30-09 Start Kinderboekenweek  

Di. 01-10  

Wo. 02-10 Dag van de leraar 

Do. 03-10   

Vr. 04-10 Wereld Dierendag  

Ma. 07-10 Jaarvergadering Medezeggenschapsraad en 
Activiteitencommissie 

Di. 08-10  

Wo. 09-10 Studiedag team, kinderen zijn vrij van school 

Do. 10-10 Spelletjesmiddag groepen 1-2-3 

Vr. 11-10 Afsluiting Kinderboekenweek 

http://www.dierdonkschool.nl/
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WERKEN VOOR DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG OP BASISSCHOOL 
DIERDONK IS PLEZIERIG! 
 

Een bijdrage leveren aan de tussenschoolse opvang is plezierig, omdat… 

 je de kans krijgt (jouw) (klein)kinderen in actie te zien met hun 
klasgenootjes; 

 je een welkome vergoeding ontvangt; 

 je er liefde en dankbaarheid voor terug krijgt; 

 je een verhaal kunt voorlezen en ervaart dat de kinderen aan je 
lippen hangen; 

 je de kinderen beter leert kennen door een praatje met ze te 
maken; 

 je positieve aandacht geeft aan de kinderen; 

 je een spel speelt en binnen de kortste keren een grote groep 
enthousiaste kinderen om je heen hebt; 

 je er bent voor de kinderen die jouw hulp nodig hebben; 

 je studenten/aanstaande professionals van ROC ter AA de kans 
geeft samen met jou te leren en ervaring op te doen; 

 je vóór of na je taken, even de tijd neemt om met de andere 
vrijwilligers te praten; 

 je vertrouwt op deze vrijwilligers en zij op jou vertrouwen. 

Tijden en vrijwilligersvergoeding 

 tussen 12.00 en 13.00 uur, exclusief voorbereidings- en 
afrondingstijd; 

 niet op woensdag, niet tijdens de schoolvakanties (onderbouw ook 
niet op vrijdag); 

 1 tot maximaal 4 keer per week (in overleg); 

 maximaal: €10,00 per keer en €1.700,00 per jaar; 

 eigen kinderen mogen gratis overblijven op dagen dat je als 
vrijwilliger actief bent; 

 scholing en de VOG worden voor je betaald. 

Heeft dit jouw belangstelling gewekt?  
Wil je meer weten of heb je zin om kennis te maken? 
Wil je proefdraaien om te zien hoe het is? 
Neem dan contact op met coördinator Maria van Woerkom: tel. 06-
44157520 of m.vanwoerkom@dierdonkschool.nl 
 

JAARVERGADERING  
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Maandagavond 7 oktober komen de leden van de 
Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissie in een 
gezamenlijke Jaarvergadering bijeen. Op de agenda staan het 
jaarverslag 2018-2019, de financiële verantwoording voor 
schooljaar 2018-2019, een vooruitblik op de activiteiten 
schooljaar 2019-2020 en de ouderbijdrage 2019-2020. Deze 

vergadering is vanzelfsprekend openbaar en u bent van harte welkom! De 
koffie en thee staan voor u klaar! 
 
 
 

Uitnodiging 
Jaarvergadering Medezeggenschapsraad  

en Activiteitencommissie  
 

Maandag 7 oktober 2018 
vanaf 19.30 uur in de personeelskamer van de school 

U bent van harte welkom! 
 
 
 
 

WERELDDIERENDAG  
Op vrijdag 4 oktober besteden we extra 
aandacht aan de dieren in de wereld. 

 
  

MR 

AC 

mailto:m.vanwoerkom@dierdonkschool.nl
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STUDIEDAG TEAM, KINDEREN ZIJN VRIJ 
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen 
lezen, heeft het team woensdag 9 
oktober een studiedag, de kinderen 
zijn dan vrij. Het team zal zich in de 
ochtend verder verdiepen in 
gepersonaliseerd leren. Voor meer 
informatie over dit thema verwijzen wij 
u graag naar het voorwoord in de 
schoolgids. 
’s Middags zijn alle 400 medewerkers van schoolbestuur QliQ Primair 
uitgenodigd voor een samenzijn in Het Speelhuis. 
 
 

SPELLETJESMIDDAG GROEPEN 1-2-3 
Donderdagmiddag 10 oktober hebben de kinderen in de 
groepen 1-2-3 een spelletjesmiddag. De kinderen mogen 
dan van thuis gezelschapsspelletjes mee naar school 
brengen. Samen met ouders wordt dit een gezellig uurtje, 
waarin kinderen met elkaar diverse spelletjes mogen spelen.  

 

OORLOG IN MIJN STAD 
[Ingezonden] 

Als eerst kwamen we met de fiets op 
school aan. Toen iedereen er was, 
gingen alle groepen 8 met de fiets 
naar het kasteel. Daar waren 
allemaal activiteiten die te maken 

hadden met de oorlog. Er waren nog meer activiteiten in de stad. Zo had je 
de speurtocht in het Speelhuis of de film in Pathé. 
De film hadden kinderen zelf gemaakt. De film ging over hoe het was in de 
oorlog. Er was ook een voorstelling in een soort schuilkelder. En kinderen 
hadden allemaal dingen zelf gemaakt en geknutseld. Het was een heel leuke 
dag.                                                                              Door Yara en Evy uit groep 8C 
 

NIEUWS UIT DE WERKGROEP KWALITEITSVERBETERING 
Vanuit de werkgroep Kwaliteitsverbetering hebben we in aanvulling op de 
resultaten uit het ouderbetrokkenheidsonderzoek van juni 2018 een klein 
aanvullend onderzoekje gedaan. Afgelopen juni heeft u van de leerkracht 
van uw kind (of één van uw kinderen) een korte vragenlijst gekregen met 
vragen over de mate waarin u vindt actief betrokken te zijn bij basisschool 
Dierdonk. Via deze weg willen we u bedanken voor de hoge respons. De 
uitkomsten laten zien dat veel ouders al op enige wijze actief betrokken zijn 
en helpen op school. Een aantal van u geeft aan nu niet te helpen, maar dit 
wel graag zouden willen mits ze hiervan tijdig op de hoogte zijn en iets 
kunnen regelen i.v.m. werk en/of er opvang is voor (kleine) kinderen. Deze 
uitkomst is besproken met leerkrachten en directie. De meeste activiteiten 
zijn opgenomen in de jaarplanning. Mocht u als ouder (meer) actief 
betrokken willen zijn, dan willen we u vragen dit te bespreken met de 
groepsleerkracht van uw kind(eren).  
Mocht u zelf nog ideeën hebben voor kwaliteitsverbetering op basisschool 
Dierdonk, dan horen we die uiteraard graag. U kunt uw verbetersuggesties 
mailen naar: hanspanjoel@hotmail.com 

Namens de Oudergeleding van de werkgroep Kwaliteitsverbetering, 
Hans Panjoel. 

 

KLEINE AMBASSADE 
[Ingezonden] 
Op school werd er bekend gemaakt dat 2 
kinderen van onze school naar de gemeente 
mogen gaan, de Kleine Ambassade. Mij leek 
het wel leuk, dus ik meldde me als 
kandidaat. Met heel veel geluk ben ik 
ingeloot. Ik was heel erg blij dat ik mocht 
meedoen. De eerste bijeenkomst was op 23 september. Met ruim 20 
kinderen bij elkaar gingen we overleggen hoe we de stad Helmond 
kindvriendelijker kunnen maken. We hadden het over veel verschillende 
dingen, van gezondheid naar verkeer, van milieu en duurzaamheid naar 
onderwijs, van discriminatie en pesten naar armoede, zo hadden we het 
over veel verschillende dingen. We hadden het ook over hoe de gemeente 
bij het idee kwam om Helmond kindvriendelijker te maken. De twee 
volgende bijeenkomsten zijn op 7 november en 31 januari.  

Door Ayenda uit groep 8C 
 

  

mailto:hanspanjoel@hotmail.com
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KUNSTMENU GROEPEN 5: URBAN MATTERZ: STREETART & TAGS 
[Ingezonden] 
Groep 5A en groep 5B zijn naar de cacaofabriek geweest. De meeste 
kinderen vonden het daar leuk. En we hebben daar een tag gemaakt en we 
hebben daar schilderijen bewondurt en daarvan moest je een werkblad 
maken. Een tag is je naam die je bijna niet kan lezen.  
                                                                                    Van Saar en Nina, groep 5B 
 

OPEN DAG OOK DIT JAAR WEER EEN SUCCES! 
Afgelopen zondag bleek de open dag wederom een succes. 
Ondanks het wat minder fraaie herfstweer, werd de loop 
naar school toch door vele ouders, kinderen, grootouders 
en andere belangstellenden boven verwachting gevonden. 
Zelfs onze Dierdonkmarkt met de verkoop van oude 
schoolartikelen kon rekenen op een warme belangstelling. Hierna volgt een 
impressie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


