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Bijzonderheden deze lesweek: 

 
Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat drie pagina’s 
 

JAARVERGADERING  
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Vanavond maandag 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 2019 
vanaf 19.30 uur in de personeelskamer van de school 

U bent van harte welkom! 
 
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.  

 
 

Maandag 14 tot en met vrijdag 18 
oktober herfstvakantie. 
 
 

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 

Ma. 21-10 Kijkuurtje kleutergroepen  

Di. 22-10 Kijkuurtje kleutergroepen 
Vergadering Activiteitencommissie  

Wo. 23-10 Luizencontrole 
Kijkuurtje kleutergroepen 

Do. 24-10 Kijkuurtje kleutergroepen 

Vr. 25-10 Kijkuurtje kleutergroepen 

MR 

AC 
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NIEUWS UIT DE WERKGROEP KWALITEITSVERBETERING 
Vanuit de werkgroep Kwaliteitsverbetering 
hebben we in aanvulling op de resultaten uit het 
leerlingentevredenheidsonderzoek van juni 2018 
een aanvullend onderzoek gedaan. Samen met 
de leerlingenraad hebben wij gekeken waar de 
hoogste verbeterprioriteiten lagen. Daarbij is 
allereerst gekozen voor het vakgebied 

Begrijpend Lezen. Begrijpend lezen werd in het onderzoek als minder leuk 
en moeilijker benoemd.  
De leden van de leerlingenraad zijn in 
gesprek gegaan met de eigen groep om 
na te gaan waar dit beeld door ontstaat. 
Zij hebben verslag gedaan van de 
bevindingen. Deze bevindingen hebben 
wij vervolgens samen met de 
Leerlingenraad omgezet naar adviezen die zijn overgebracht aan het team.  
Het vervolg is nu dat wij samen met de leerlingenraad gaan kijken of de 
adviezen een positieve uitwerking hebben op het beeld van Begrijpend 
Lezen.  
Het volgende item wat wij aan gaan pakken is ‘Leuk op school’, hier is de 
score ook minder hoog. Wij zijn benieuwd naar onderliggende reden 
hiervoor. Samen met de leerlingenraad zullen wij onderzoeken wat wij 
verstaan onder ‘leuk’ en wat daarin verbeterd kan worden. Wordt vervolgd. 

Namens de werkgroep Kwaliteitsverbetering, Niels Bevers. 
n.bevers@dierdonkschool.nl  

 

KINDERBOEKENWEEK 2019 “Reis mee! 
Het thema dit jaar is: “Reis mee!” met 
specifiek aandacht voor voertuigen. 
Vorige week werd de Kinderboekenweek 
geopend met een leuk optreden van juf Ditte 
en Juf Yvonne. Lucas (4 jaar) uit groep 1-2 had 
hier het volgende over te zeggen: 
“We mochten met hele grote kindjes wandelen en toen was het heel donker. 
En daarna was er een filmpje op de grote televisie en daar viel een meneer 
met wieltjes onder zijn voeten bijna naar beneden. Toen kwamen er twee 
juffen en die gingen op onze buitenspeelfietsjes fietsen en dat was heel 
grappig want ze waren veel te groot, want wij zijn nog niet zo groot. En we 
hebben ons paard van de huishoek gezien en we mochten toen het dansje 
doen van de octopus (Reis mee! – Kinderen voor kinderen). 

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! 

 
 
 
 
 
 

 

HOOFDLUISCONTROLE 
Woensdag 23 oktober na de herfstvakantie worden alle kinderen weer 
gecontroleerd. Om deze controle gemakkelijk en 
snel te laten verlopen verzoeken wij u bij uw 
kinderen:  

 geen vlechten, knotjes, speldjes etc, in te doen;  

 geen gel te gebruiken.  
 
 
 
 

mailto:n.bevers@dierdonkschool.nl
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GROEPEN 1-2 OP BEZOEK BIJ BSO DE BEREBOOT 
De kinderen van de groepen 1-2 mochten 4 oktober op bezoek bij de dieren 
van BSO De Bereboot, want het was dierendag. De kinderen hebben onder 
anderen kippen, hanen, geiten en konijnen gezien. We mochten zelfs een 
bak met vers gelegde eitjes meenemen.  

  
KLASSENOUDERS 2019-2020 
Hartelijk dank aan de ouders die zich hebben 
aangemeld als klassenouder.  
De klassenouder ondersteunt de groepsleerkracht 
bij een aantal groepsactiviteiten. Bijvoorbeeld 
hulpouders regelen voor diverse evenementen, het 
vervoer naar activiteiten, ziekenbezoek met 
kinderen bij een medeleerling die in het ziekenhuis ligt, een cadeautje 
regelen voor de verjaardag van de groepsleerkracht (er wordt alleen een 
bijdrage gevraagd voor de verjaardag, deze mag maximaal € 0,75 
bedragen) en het versieren van de klas.  
 

Groep Klassenouder Ouder van… 
1-2a 
Juf Marjolein-juf Marjolein 

Nathalie van Kleef 
Linda Bouma 

Ilvy van Kleef 
Isis Bouma 

1-2b 
Juf Renee  

Hester Janssen 
Hilde Geurts  

Sven Janssen 
Hugo Geurts 

1-2c 
Juf Nicole en juf Marjolein 

Irene Schönberger 
Moniek Willems   

Guus Schönberger 
Nina van den Berkmortel 

1-2d 
Juf Janine en juf Angeli 

Rianne Noijen 
Laura van den Hurk 

Luuk Noijen 
Ryan van den Hurk 

3a 
Juf Yvonne en juf Ine 

Marielene de Ruiter 
Marleen Sander 

Thijmen de Ruiter 
Tom Sander 

3b 
Juf Sanne en juf Janine  

Irene Schönberger 
Ilse van der Vrande - van Os 

Luuk Schönberger 
Jadey van Os 

4a 
Juf Annelies  

Jacqueline Goossen – Blom 
Hanneke vd Broek-Gruyters 

Stijn Goossen 
Eline van den Broek 

4b 
Juf Elke en juf Marli 

Janneke van de Weijer 
Kim Roosenboom 

Vajèn Hoefnagels 
Esmee Roosenboom 

5a 
Juf Sophie 

Marianne Stockx 
Pam van Seccelen 

Annabelle Stockx 
Dide van Seccelen 

5b 
Juf Nicole en juf Claudia 

Roos van de Riet 
Daisy Vereijken-Netelbeek 

Gijs van Heugten  
Nina Vereijken 

6a 
Juf Heike en juf Claudia 

Monica van Dooren  
Anouschka Couwen-berg 

Rudy van Dooren 
Nealy van Tilburg  

6b 
Juf Antonien 

Jeanette van der Plas 
Anke Heynen-Lemmen 

Juliette Noppe 
Lisa Heynen 

7a 
Juf Floor 

Natali Verheyen 
Anke Jongen 

Seth Verheyen 
Lou Carmiggelt 

7b 
Juf Rachel en juf Renske 

Bas van de Loo 
Patty Karel  

Ruben van de Loo 
Keano Karel 

8a 
Meester Pieter 

Jeanette van de Plas 
Annemarieke Maes 

Daniel Noppe 
Ruben Hendricx 

8b 
Juf Wendy 

Cissy van Hoof 
Manja van der Hulst 

Niels van Hoof 
Floris van der Hulst 

8c 
Juf Astrid en juf Marjolein  

Carola van Knippenberg  Luka van Knippenberg 

 
 

HERFSTVAKANTIE 

14-18 oktober 2019 
Wij wensen alle kinderen en hun ouders  

een fijne herfstvakantie toe! 
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