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WEL/GEEN STAKING OP 30 EN 31 JANUARI OP BASISSCHOOL DIERDONK? 
In de afgelopen week heeft de directie geïnventariseerd bij het team hoe 
de stakingsbereidheid is. Hieruit blijkt dat op dit moment 30% voornemens 
is te staken en 70% niet. Woensdagmiddag zal de gezamenlijke 
teambijeenkomst gebruikt worden om te besluiten wat dit betekent.  
Uiterlijk deze week informeren wij u of basisschool Dierdonk wel of niet 
deelneemt aan de landelijke staking van 30 en 31 januari. 
 

TALENTENWEKEN 
Elk jaar besteedt basisschool Dierdonk extra 
aandacht aan de talentontwikkeling van onze 
kinderen, door middel van de talentenweken. Elk 
kind heeft namelijk een of meer talenten.  
Lang niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. 
Om het zelfvertrouwen van kinderen te 
stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen 
talenten en die van anderen leren herkennen. 
We willen dat onze kinderen trots zijn op zichzelf.  

Daarom besteden we hier tijdens de 
talentenweken extra aandacht aan. 
De kinderen worden zich ervan 
bewust dat iedereen een eigen talent 
heeft en dat elk talent of kwaliteit 
even knap en belangrijk is. 

 
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!  
 

DE “OPA EN OMA MIDDAGEN” ZIJN GEPLAND OP: 

Datum Tijd Groepen 

Maandag 20 januari 13.30 tot 14.30 uur 1-2B / 4B / 7B 

Dinsdag 21 januari 13.30 tot 14.30 uur 1-2A / 4A / 8A 

Donderdag 23 januari 13.30 tot 14.30 uur 1-2C / 5A / 7A 
   

Maandag 27 januari 13.30 tot 14.30 uur 1-2D / 5B / 8B 

Dinsdag 28 januari 13.30 tot 14.30 uur 3B / 6B / 8C 

Dinsdag 4 februari 13.30 tot 14.30 uur 3A / 6A 

Ma. 13-01 Opening talentenweken 

Di. 14-01   

Wo. 15-01  Workshops groepen 3 “mondje open, ZINGen maar!” 
VO project op het Knippenbergcollege 

Do. 16-01  Fladderuurtje groepen 1-2-3 
Muziekcarrousel groepen 5 (6-7-8) 

Vr. 17-01   

Ma. 20-01 Opa & oma middag groepen 1-2B, 4B, 7B 

Di. 21-01  Blikkie de voorleesbus groepen 1-2A, 1-2B 
Opa & oma middag groepen 1-2A, 4A, 8A 

Wo. 22-01  Vergadering Medezeggenschapsraad  

Do. 23-01  Blikkie de voorleesbus groepen 1-2C, 1-2D 
Opa & oma middag groepen 1-2C, 5A, 7A 

Vr. 24-01  

http://www.dierdonkschool.nl/
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


Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 2 – 

 

KUNSTMENU GROEPEN 3: MONDJE OPEN, ZINGEN MAAR! 
Je hebt het altijd bij je. Je STEM! En wat je er allemaal wel niet 
mee kunt! Door middel van workshops komen de groepen 3 
erachter wat je allemaal met je stem kunt doen.  
Deze workshops worden gegeven op woensdag 15 januari en 
woensdag 29 januari. 
   

KUNSTMENU GROEPEN 1-2-3: VOORLEESBUS ‘BLIKKIE’ 
Ja, we krijgen op school weer bezoek van Voorleesbus ‘Blikkie’! 
De kinderen van de groepen 1-2-3 wordt een verhaal voorgelezen in 
‘Blikkie’. Daarna krijgen ze een creatieve opdracht over het verhaal. 

Op dinsdag 21 januari groepen 1-2A en 1-2B 
Op donderdag 23 januari groepen 1-2C en 1-2D 
Op donderdag 06 februari groepen 3A en 3B  
 
 

HOOFDLUISCONTROLE 
Afgelopen woensdag heeft er weer een luizencontrole plaatsgevonden. 
Deze verliep soepel en snel! We willen de ouders, die hierbij geholpen 
hebben hartelijk bedanken! Mocht u ook een klein uurtje de tijd hebben op 
de woensdagochtend na iedere vakantie, dan kunt u zich aanmelden via de 
app of de administratie.  
Tevens lijkt het er op dat er thuis ook goed 
gecontroleerd en behandeld wordt op hoofdluis. We 
merken een afname in het aantal kinderen waarbij 
hoofdluis tijdens de controles op school wordt 
geconstateerd. Wanneer u thuis hoofdluis 
constateert bij uw kind is het prettig als u dit wil 
melden bij de leerkracht van uw kind. Fijn dat we op 
deze manier samen kunnen werken aan een (bijna) 
hoofdluisvrije school! 
 

Voor en Naschoolse Opvang Kinderdagverblijf De Bereboot (BSO) 
[ingezonden] 
Zoals u wellicht weet biedt Kinderdagverblijf de Bereboot 
ook Buitenschoolse opvang. De leukste BSO in de 
omgeving (en ver daarbuiten!). 
Wist u dat: 
Als u naschoolse opvang (52 weken pakket) afneemt bij De Bereboot, de 
Voorschoolse Opvang, bij Basisschool Dierdonk, gratis is!  
Deze wordt niet in rekening gebracht.  
Heeft u kinderen die dagopvang afnemen bij Kinderdagverblijf De 
Bereboot? Dan is er ook nog de mogelijkheid om Voorschoolse Opvang bij 
De Bereboot (oude Dierdonk 1) te krijgen. 
 

Benieuwd geworden naar ons aanbod? Voor meer informatie 0492-
475009 of mail@bereboot.nl 
Even binnen lopen mag natuurlijk ook altijd! 

 
 

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK HELMOND-PEEL 
[ingezonden] 
Ga mee op expeditie…  
Robots besturen, leren 
programmeren of films maken in 
combinatie met taal en verhalen. 
Vanaf 27 januari 2020 start Bibliotheek Helmond-Peel 
met TechLab Expedities: workshops waarin kinderen van 8 tot en met 14 
jaar kennismaken met nieuwe media en technologie. Je leert allerlei 
vaardigheden gebruiken, zoals samenwerken, creatief denken en het 
toepassen van computertaal.  
Ook komt er een echt TechLab in Bibliotheek Helmond. Vind je het leuk om 
mee te denken over het ontwerp?  

mailto:mail@bereboot.nl
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Schrijf je dan in voor de workshop ‘Bouw mee aan het TechLab’ op dinsdag 
14 januari a.s. en wie weet wordt jouw ontwerp 
echt gemaakt!   
Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
 www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab  
  

Dyslexietour in de Bibliotheek  
Op dinsdagavond 28 januari 2020 komt de Dyslexietour naar Bibliotheek 
Helmond voor een infoavond over leesproblemen en dyslexie. De avond 
wordt gegeven in samenwerking met Balans en lokale logopedisten en 
dyslexiebehandelaars. Deze duurt van 19.00-21.00 uur  
Programma:  
• Presentatie: Houvast bij leesproblemen en dyslexie. Alles wat je als ouder 
moet weten als je een kind hebt met leesproblemen of dyslexie.  
• Rondleiding over het Makkelijk Lezen Plein van de bibliotheek  
Kijk voor meer informatie en aanmelden op  
http://bit.ly/DyslexietourHelmond28jan  
 

Nationale Voorleesdagen   
Tijdens de Nationale Voorleesdagen (22 januari t/m 1 februari) staat 
‘Moppereend’ het prentenboek van het jaar 2020, centraal.   
Zo zijn er vier ‘mopperende’ 
kindervoorstellingen in de locaties van 
Bibliotheek Helmond-Peel, wordt er op 22 
en 29 januari gratis voorgelezen, is er een 
peuterquiz waar kinderen en ouders aan 
kunnen deelnemen en gaan we op zondagmiddag 26 januari zingen en 
dansen met ‘Moppereend ‘ en musicalactrice Anne.   
Kijk voor het hele programma op 
https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/voorleesdagen   

 

Trainingen Leren met LEV (Kinderen en Jongeren)  

[ingezonden] 

Helmond Leren met LEV biedt diverse groepstrainingen 

aan voor kinderen, jongeren en opvoeders. 

Groepstrainingen bieden het voordeel dat deelnemers 

van elkaar leren door kennis en ervaringen met elkaar te delen. De 

trainingen worden door professionals gegeven en zijn doorgaans kosteloos. 

Hieronder het aanbod voor de komende maanden. Aanmelden en meer 

informatie op www.lerenmetlev.nl 

BASISONDERWIJS: PIEP zei de muis  

Voor kinderen van 5 tot 8 jaar die langere tijd leven in een thuissituatie waar 

veel spanning en stress heerst. De training bestaat uit 13 bijeenkomsten 

‘Kinderclub PIEP’ en 5 ouderbijeenkomsten. De ouders staan stil bij hoe ze 

hun kinderen kunnen ondersteunen bij wat ze bij de PIEP Kinderclub leren. 

Start: donderdag 23 januari t/m 23 april van 13.00—14.30 uur, locatie: 

Helmond  

Sociale Vaardigheidstraining (SoVA) groep 5+6 en 7+8  

Voor kinderen van de basisschool die willen leren om op een prettige manier 

met anderen om te gaan. In deze training leren kinderen op een speelse 

manier nieuwe sociale vaardigheden. Vijf bijeenkomsten. Start SoVa 5+6: 

dinsdag 12 mei t/m 30 juni van 15.30 - 17.00 uur, locatie: Helmond Start 

SoVa 7+8: donderdag 5 maart t/m 16 april van 15.30 - 17.00 uur, locatie: 

Helmond  

Weerbaarheidstraining Kiezel en Druppel A, B en C  

Training voor kinderen van de basisschool in 3 leeftijdscategorieën. De 

kinderen leren meer weerbaar te worden en werken aan hun 

zelfvertrouwen. Deze training richt zich veel op fysieke aspecten zoals de 

houding, de stem, het kijken. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij 

thuis samen met hun kind oefenen. Er zijn negen bijeenkomsten voor 

kinderen en twee ouderbijeenkomsten. Kiezel en Druppel A, Start: dinsdag 

31 maart t/m 2 juni van 13.00 - 14.00 uur, locatie Helmond Kiezel en 

Druppel B, Start: dinsdag 21 januari t/m 24 maart van 15.30 – 17.00 uur, 

locatie Helmond Kiezel en Druppel C, Start: dinsdag 31 maart t/m 2 juni van 

15.30- 17.00 uur, locatie Helmond  

Vingers uit je oren  

Voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool. Sommige kinderen 

maken van dichtbij mee dat hun ouders veel ruzie maken, elkaar met weinig 

respect behandelen en soms fysiek pijn doen. Tijdens deze training kunnen 

kinderen met creatieve werkvormen, samenspel en gesprek op ontspannen 

wijze beginnen met het verwerken van gevoelens van onveiligheid en leren 

hoe zij zelf weerbaar kunnen zijn. Start: vrijdag 14 februari t/m 17 april van 

15.30 - 17.00 uur, locatie Helmond 
 

Neem voor maatwerk, informatie of vragen contact op: info@lerenmetlev.nl 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab
http://bit.ly/DyslexietourHelmond28jan
https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/voorleesdagen
http://www.lerenmetlev.nl/
mailto:info@lerenmetlev.nl

