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KIND-OUDER VOORTGANGSGESPREKKEN IN DE KOMENDE WEKEN 
                                                                                                        Terug naar boven 
Omdat wij geloven in partnerschap met de ouders 
van alle kinderen hechten wij waarde aan een 
goede samenwerking en communicatie. Wij 
vinden het passend bij eigenaarschap dat een kind 
direct betrokken wordt bij deze communicatie. Om 
dit te bevorderen nodigen wij u uit voor het 
volgende Kind-Oudergesprek.  Wij geven uw kind 
graag het woord en de leerkracht zal goed 
luisteren.  
De gesprekken samen met uw kind vinden plaats  
tussen maandag 27 juni en donderdag 7 juli 2022. 
 

Digitaal portfolio? 
Nieuw deze ronde is het digitale kind-ontwikkelportfolio. 
Via MijnRapportfolio kunt u onder meer het werk en de 
ontwikkelcirkel van uw kind(eren) zien (na inlog) via een 
website. In de loop van deze week ontvangt u een brief 
met nadere toelichting over de inlog en het gebruik van MijnRapportfolio. 
 

Portfoliomap? 
Om terug te kunnen blikken op de voorgaande periode 
ontvangt uw kind tevens de papieren kind-
ontwikkelportfolio ordner mee naar huis voorafgaand aan het gesprek.  
We ontvangen het portfolio tijdens het kind-oudergesprek graag weer 
terug op school. De kinderen van groep 8 mogen portfolio behouden. Bij 
voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

 

Ma. 20-06  Vanaf 18.00 uur inschrijven kind-oudergesprekken voor   
 grote gezinnen (3 of meer kinderen) 

Di.   21-06   Kennismakingsmiddag groepen 8 Voortgezet Onderwijs 
 Naschoolse wetenschapsclub 
 Vanaf 18.00 uur inschrijven kind-oudergesprekken voor alle  
 gezinnen 

Wo. 22-06   

Do.  23-06  Informatieochtend voor nieuwe ouders 

Vr.   24-06  Finale Dierdonk’s Got Talent in Parkzicht 

Ma. 27-06  Start Kind-oudergesprekken 

Di.   28-06   Schoolkamp groepen 8  
 Naschoolse wetenschapsclub  

Wo. 29-06   Schoolkamp groepen 8 

Do.  30-06  Ouderbedankmiddag 2022 
 Schoolkamp groepen 8 

Vr.   01-07  Schoolkamp groepen 8 

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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Gesprekken op school? 
De gesprekken vinden plaats op school. 
 

Afsluiting gesprek alleen met leerkracht? 
Mocht het nodig zijn, dan is er na afloop van ieder gesprek ruimte voor een 
moment voor de ouder en leerkracht zonder het kind erbij. Geeft u dit bij 
de leerkracht aan aub. 
 

Hoe plan ik een gesprek in? 
Vandaag (maandag 20 juni) ontvangt u een e-
mail met een inlogcode om een gesprek in te 
plannen.  
U logt in via de knop kind-oudergesprek in de 
basisschool app, of via www.schoolgesprek.nl.  
 

 Grote gezinnen (3 of meer kinderen) 

kunnen inplannen vanaf vandaag, maandag 

20 juni om 18.00 uur. 

 Alle gezinnen kunnen inplannen vanaf 

morgen, dinsdag 21 juni om 18.00 uur 

ONTVANGEN VAN SCHOOLFOTO’S                                   Terug naar boven 

Vandaag, maandag 20 juni krijgt uw kind de schoolfoto’s mee naar huis. 
Om voor nog meer veiligheid voor de kinderen te zorgen 
en om minder werk achteraf voor de leerkrachten te 
creëren, werkt Vandenberg-ID met een acceptgiro-
methodiek. 
* U ontvangt de schoolfoto’s nog steeds via ons 
kindcentrum. De foto’s worden nog steeds vrijblijvend 
aangeboden. U kunt dus kiezen welke foto’s u wel of niet 
wilt behouden; 
* De retourfoto’s (die u niet wilt behouden) kunt u niet inleveren op ons 
kindcentrum! Hiervoor zit voortaan een retourenvelop bij de foto’s, zodat 
u de foto’s rechtstreeks aan de door ons ingeschakelde fotograaf 
Vandenberg-ID terug kunt sturen;   
* Dit is kosteloos (!) middels een antwoordnummer. Ook de betaling levert 
u niet in op het kindcentrum, maar doet u zelf door middel van acceptgiro 
of internetbankieren. Uw kind hoeft dus niet meer met geld over straat! Dit 
is uiteraard een stuk veiliger; 
* Wanneer u geen foto’s retourneert, en ook niet tijdig of voldoende 
betaalt, dan ontvangt u een herinnering van de fotograaf. Eventueel 
gevolgd door een tweede herinnering met verhoging. 
Om met de acceptgiromethode te kunnen werken heeft de fotograaf naast 
de naam van de kinderen, ook de adressen nodig t.b.v. het herinnerings- 
en betalingstraject.  
Vandenberg-ID, het bedrijf welke wij als schoolfotograaf hebben, werkt 
volledig volgens de WBP (wet bescherming persoonsgegevens) en is als 
enige (school)fotograaf ISO 9001:2000 gecertificeerd. Het is tevens een 
securitybedrijf dat werkt voor diverse multinationals (Philips, SHELL, TNT), 
diverse politiekorpsen en de belastingdienst. Uw gegevens zijn bij 
Vandenberg-ID in veilige handen.  
Middels een contract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als 
kindcentrum verstrekken alleen worden gebruikt t.b.v. deze fotoactie. 
Eventueel kunt u de foto’s achteraf (niet vrijblijvend) nabestellen via 
Vandenberg-ID op telefoonnummer 040-2809666.  
Als kindcentrum hebben wij gekozen voor meer veiligheid en gemak.   
Wij hopen op uw medewerking. 

Met vriendelijke groet,  
namens de werkgroep Schoolfotograaf, 

Nicole Rouwette. 
 

FINALE DIERDONK’S GOT TALENT 2022                                 Terug naar boven 

Afgelopen vrijdag vond de voorronde van de 
groepen 7 en 8 plaats. Ook deze middag hebben 
we weer kunnen genieten van de verschillende 
talenten van kinderen.  De wildcard ging naar een 
optreden door meiden van groep 7, dus daarmee 

is ook de laatste plaats in de finale vergeven. 
De kinderen die door zijn naar de finale mogen op vrijdag 24 juni optreden 
in Parkzicht. Deze avond begint om 19.00 uur. De zaal is geopend vanaf 
18.45 uur en de toegang is voor iedereen gratis. De winnende groepjes 
hebben de mogelijkheid om een VIP-ticket aan genodigden te geven, wie 
in het bezit is van een VIP-ticket, kan hier iets lekkers mee 
verkrijgen. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen 
via dierdonkevents@gmail.com  

http://www.schoolgesprek.nl/
mailto:dierdonkevents@gmail.com
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OUDERBEDANKMIDDAG 
Het is een groot genoegen zoveel bereidheid aan hulp 
van ouders te ervaren. Daarom willen wij alle 
ouders/verzorgers uitnodigen die in het afgelopen jaar 
hun hulp en inzet hebben geboden. Denkende onder 
andere aan de ouders uit de Medezeggenschapsraad, 
de Activiteitencommissie, de bibliotheekvrijwilligers, 
de klassenouders, de vervoersouders, de fietsouders 
en de vrijwilligers van de Tussenschoolse Opvang.  

Dat doen we op onze 
ouderbedankmiddag!!!!  
Tijdens deze middag krijgen de kinderen en het team de 
gelegenheid u te tonen, hoezeer we uw inzet 
waarderen. De bedankmiddag is volgende week 
donderdag 30 juni om 13.15 uur in ons Dierdonk-
“amfitheater” tussen het hoofdgebouw en de 
dependance. Bij slecht weer komt de 
ouderbedankmiddag te vervallen. Wij hopen dat u in de 
gelegenheid bent om te komen kijken. Alle 

(hulp)ouders zijn op deze middag van harte welkom!!  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelden kunt u via dit strookje bij de groepsleerkracht van uw oudste kind, 

of via mail administratie@dierdonkschool.nl 
 
Naam: _________________________________ 
Ja, ik kom naar de ouderbedankmiddag op donderdag 30 juni 2022. 
 
 

 
OPROEP ACTIVITEITENCOMMISSIE                                         Terug naar boven 
De activiteitencommissie is op zoek naar enthousiaste 
ouders/verzorgers die school willen helpen bij de 
activiteiten die door het jaar heen georganiseerd 
worden voor de kinderen; Sinterklaas, kerst, carnaval, 
Koningsspelen, wandelvierdaagse, schoolfotograaf en 
het schoolreisje. 

Wat houdt het in? 
Begin van het schooljaar inventariseren we wie bij 
welke activiteit aan wil sluiten. De werkgroep van de 
activiteit bestaat uit leerkrachten van school en leden 
van de activiteitencommissie. Iedere werkgroep zal 

een aantal keer per jaar een overleg hebben om het draaiboek door te 
nemen en de daarbij behorende zaken/materialen te regelen/organiseren. 
1x per 6 weken hebben we een overleg waarbij we de stand van zaken 
doornemen van iedere werkgroep/activiteit. Heb je interesse of vragen 
mail dan naar; activiteitencommissie@dierdonkschool.nl 

De activiteitencommissie, 

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Strijbosch. 

  
 

  

mailto:administratie@dierdonkschool.nl
mailto:activiteitencommissie@dierdonkschool.nl
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PROCEDURE VERKIEZINGEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  Terug naar boven 

Zoals vorige week vermeld, vinden er verkiezingen 
plaats voor de Medezeggenschapsraad.   
Er is één ouder aftredend en deze stelt zich herkiesbaar.  

Wanneer u interesse heeft in de medezeggenschapsraad, dan kunt u zich 
kandidaat stellen. Uw kind ontvangt vandaag de procedure voor deze 
verkiezingen en het formulier voor kandidaatstelling. Wanneer u zich 
verkiesbaar wilt stellen, kunt u het formulier in de daarvoor bestemde 
stembus bij de hoofdingang deponeren, voor maandag 27 juni 2022.   

  Namens de verkiezingscommissie, 
Koen van Stiphout, oudergeleding  

Angeli van Oosterhout, personeelsgeleding 

 
KINDERCONFERENTIE JAN VAN BRABANT COLLEGE            Terug naar boven 
Hallo wij zijn Julia en Demi uit 7B, 
Op woensdag 8 Juni zijn wij met het Er@smus 
aanbod van groep 5, 6, 7 en 8 naar het Jan van 
Brabant college gegaan,  eerst kregen we een 
presentatie over de waarde van kunst en cultuur voor 
het brein. Daarna zijn we van start gegaan met de 
workshops. Er waren veel verschillende workshops. 
We mochten bij juf Astrid aangeven welke vier 
workshops ons leuk leken we werden dan ingedeeld 
bij 2 workshops die we mochten gaan doen. De 
workshops waren: Chinees, Oekraïens, Noors, 
Bambox, Mindfulness, Wiskunde, Kunst Moby Dick, Debatteren, Yoga, 
Natuur, Techniek Techlab, Bordspellen, Kunst Architectuur, Maskers maken 
van Elpees, Visual Thinking Stategies . Het was heel leuk en we hebben 
ervan genoten. 

 

WIJKSCHOONMAAKACTIE GROEPEN 6                              Terug naar boven 

Afgelopen woensdag 15 juni namen de kinderen uit groep 6A 
en 6B deel aan de jaarlijkse wijkschoonmaakactie. 
Onder leiding van een ouder gingen de kinderen het zwerfvuil 
in de wijk weghalen. Voor de veiligheid  werden er hesjes, 
handschoenen, prikstokken uitgedeeld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 5 – 
 
 
 
 

NATUURTUIN  ROBBERT                                                  Terug naar boven 
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SPONSORLOOP DIT JAAR TIJDENS SPORTDAG                      Terug naar boven 
Vanaf vandaag maandag 20 juni 
komen de kinderen langs de deuren 
om sponsoren te vinden voor de 
sponsorloop. Omdat zij de hele dag 
sportief bezig zijn, vragen we u te 
sponsoren in de vorm van een vast bedrag (voor deelname). In de week van 
11 tot en met 15 juli kunnen de kinderen het geld ophalen.  
Zoals eerder aangekondigd, vindt de sponsorloop dit jaar plaats tijdens de 
sportdag op vrijdag 8 juli. De kinderen lopen voor twee goede doelen: 
hondenopvang Bosnië en stichting ‘Make a Wish’. Het is helaas niet 
mogelijk om uw kind(eren) te komen aanmoedigen, omdat de sponsorloop 
dit jaar geïntegreerd is in de sportdag.  
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage! 

 
BELANGRIJKE VERKEERSLES GROEPEN 8  

Vrijdag 4 juli hebben de groepen 8 een 
belangrijke verkeersles. Er zal een vrachtwagen 
komen staan op de hoek bij peuterspeelzaal 
Hummeldonk. De kinderen 
krijgen uitleg door een 
vrachtwagenchauffeur over de 

gevaren van de dode hoek. 
 

GROEPEN 8 OP SCHOOLKAMP  
Vanaf dinsdag 28 juni gaan onze oudste 
leerlingen op schoolverlaterskamp in Lierop. In 
een prachtige kampeeraccommodatie, met veel 
ruimte, zullen de kinderen op diverse leuke 
manieren samen in een andere omgeving hun 
basisschoolloopbaan af gaan sluiten. Vorige week hebben de kinderen het 
kampboekje meegekregen, waar de belangrijkste informatie en een 'tipje 
van de sluier' van het programma in staan. Wij wensen de kinderen, de 
kampstaf en de kookstaf een fijne, gezellige en onvergetelijke week toe!  

Dit jaar gaan de groepen 8 op pad met het thema internationaal. Iedere 
dag het programma in een andere taal, dat levert vast en zeker veel airmiles 
op. Wij wensen de kinderen, de kookstaf en de kampstaf heel veel plezier 
toe met hopelijk zonnig weer! 

De bijdrage voor het schoolkamp 
zijnde €80 wordt, voor de 
betreffende gezinnen, vrijdag 24 
juni automatisch afgeschreven. 

  
 
TREKTOCHT GROEPEN (6 ) 7 
In het komende schooljaar vindt de jaarlijkse trektocht voor de groepen 7 
aan het begin van het schooljaar op 19-20-21 september 2022 plaats.  
De informatieavond voor de nieuwe groepen 7 staat gepland 
op woensdagavond 14 september. Een leerzame, 
sportieve en sociale activiteit die mede tot stand 
komt door de organisatie en begeleiding van 
studenten van Pedagogische Hogeschool De Kempel.   


