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HET TEAM VAN BASISSCHOOL DIERDONK  WENST IEDEREEN  

 
 
 
 
 
 
 

GOEDE DOEL MET KERSTMIS 2019 STICHTING HART VOOR MINIMA 
Op donderdag 19 december kwamen vrijwilligers van de Stichting Hart 
voor Minima alle ingezamelde voedingsmiddelen ophalen. Zij waren zeer 
blij verrast met de grote hoeveelheid producten. Een groot compliment 
voor alle kinderen en ouders en hun vrijgevigheid! Zo'n 250 Helmondse 
gezinnen die in armoede leven mochten alles in dankbaarheid ontvangen. 
Samen kom je verder, ook met kerst! 
 
Hart voor Minima is de enige voedselbank in Helmond en ondersteunt sinds 
november 2014 mensen die in armoede leven, door het aanbieden van 
producten behorend tot de eerste levensbehoeften. 

Ma. 06-01  De beste wensen! 

Di. 07-01   

Wo. 08-01  Luizencontrole  
Nieuwjaarsbijeenkomst Team, Activiteitencommissie , 
Medezeggenschapsraad, TSO & VSO vrijwilligers 

Do. 09-01   

Vr. 10-01  

Ma. 13-01  

Di. 14-01   

Wo. 15-01   

Do. 16-01  Fladderuurtje groepen 1-2-3 

Vr. 17-01   

http://www.dierdonkschool.nl/
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HOOFDLUISCONTROLE  
Aanstaande woensdag 8 januari 2020 vindt de luizencontrole plaats. Er zijn 
veel kinderen te controleren. 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.   
Alvast hartelijk dank voor de medewerking. 
 

NIEUWE  BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
We hebben sinds kort nieuwe boeken bij de Bibliotheek op 

School. Vind je het leuk om te lezen in bijvoorbeeld ‘De 

toekomstatlas’, ‘Girl/guy talk’, ‘Bouw/elektrolab’, 

‘Kasper wordt kip of ‘De waanzinnige boomhut’, 

loop dan eens binnen! Er zijn nog veel meer nieuwe 

boeken te vinden, dus kom snel een kijkje nemen in 

de Bibliotheek op School! 

LIEVE OPA’S EN OMA’S,  
KOMT U KIJKEN NAAR ONZE TALENTEN? 
De leerlingen van basisschool Dierdonk laten in de 
Talentenweken van 2020 heel graag hun talenten 
zien, in het bijzonder aan de opa’s en oma’s. 
Een liedje, een dansje, een sportdemonstratie, een 
gedicht, een kunstje, etc. Basisschool Dierdonk is 
Talentvol! 
Daarom nodigen wij alle opa’s en oma’s uit om naar 
de talentjes te komen kijken in de aula van onze school.   
Alle kinderen komen nog met een persoonlijke uitnodiging. Natuurlijk 
wordt ook gezorgd voor een kopje koffie of thee met iets lekkers daarbij!  
Binnenkort kunt u hier de planning voor de optredens vinden. Zo kunt u 
zien wanneer uw kleinkind(eren) te bewonderen zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZINGEN IN PARKZICHT 
De kinderen van groep 1-2A hebben samen met kinderen uit andere 
groepen Kerstliedjes gezongen in wijkcentrum Parkzicht voor de oudere 
bewoners van de wijk Dierdonk. Voor een dankbaar publiek werden 
verschillende liedjes gezongen terwijl het Kerstverhaal werd opgevoerd.  
 

 

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik-Miwu9vKAhVFXRQKHfQlCaoQjRwIBw&url=http://www.youbuntu.nl/apps/blog/show/43143295-opa-en-oma-omgangsregeling-of-niet-&bvm=bv.113034660,d.d24&psig=AFQjCNEkBPcyHIjw8g0X_5mghOSlAwB8aw&ust=1454584409757765
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KERSTMIS OP BASISSCHOOL DIERDONK  
  
In deze laatste week voor de kerstvakantie stonden er een aantal sfeervolle 
kerstactiviteiten op de planning.   
Mede dankzij de inzet van een aantal ouders konden deze activiteiten 
plaatsvinden in een, prachtig in kerstsferen, versierde school. Aan alle 
ouders die hierbij geholpen hebben, hartelijk dank! 
 

Kerstdiner  
Een avond vol gezelligheid, de mooiste kleren, lekkere hapjes en prachtige 
Kerstliedjes. De Kerstman verwelkomde ons allemaal tijdens het kerstdiner.  
Tijdens het kerstdiner kwam de Kerstman ook  nog even kijken of er wat 
lekkers was voor hem en zijn rendieren.  

 

Kerstviering 
Binnen het thema ‘Vrede is dichtbij’ hebben de leerlingen een toneelstuk 
opgevoerd over vrede en vriendschap. Met muzikale omlijsting van ons 
eigen schoolorkest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstviering 2019 
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