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Bijzonderheden deze lesweek: 

 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat 8 items op drie pagina’s 
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2. SCHOOLBIBLIOTHEEK DEZE WEEK GESLOTEN 
3. GEVONDEN VOORWERPEN 
4. KERSTDINER VOOR ALLE KINDEREN 
5. GOED DOEL: SUPER SOCIAAL 
6. LET OP: VRIJDAG 23 DECEMBER EEN NORMALE LESDAG 

7. KUNSTMENU GROEPEN 7 EN 8 

8. PAARSE VRIJDAG 
 

IEDER KIND ONTVANGT VANDAAG EEN NIEUWE EN MEER STEVIGE 
BIBLIOTHEEKTAS                                                                   Terug naar boven 

Het heeft enige tijd geduurd, de reis uit China gaat 
tenslotte ook niet even om de hoek, maar vandaag krijgen 
alle kinderen een katoenen en meer stevige bibliotheektas. 
 
 
 
 

SCHOOLBIBLIOTHEEK DEZE WEEK GESLOTEN                 Terug naar boven 

Wegens een interne verhuizing van onze 
schoolbibliotheek is de schoolbibliotheek 
deze week gesloten. In het nieuwe jaar 
hopen we alle kinderen weer te zien in 
onze vernieuwde schoolbibliotheek op de 
begane grond van de dependance. Direct 
na de kerstvakantie gaat iedere leerkracht 

met zijn/haar klas op bezoek in onze vernieuwde en ruimer opgezette 
bibliotheek. 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
In de afgelopen periode vanaf de zomervakantie 
zijn er weer tientallen kledingstukken, 
broodtrommels, lunchbekers, kettinkjes, enz. op 
school gevonden. Aanstaande woensdag 21 december liggen onder het 
afdak van het hoofdgebouw de gevonden voorwerpen van de afgelopen 
periode uitgestald. Is uw kind in de afgelopen tijd 
iets op school verloren? U wordt van harte 
uitgenodigd om woensdag tussen 11.45 uur en 
12.30 uur een kijkje te komen nemen.  
Attentie: Alle spullen die ná 21 december niet zijn 
opgehaald, worden geschonken aan een goed doel. 

 

 
 

Ma.  19-12  Vervolg kind-oudergesprekken groepen 8 

Di.    20-12   

Wo.  21-12  18.00 uur Kerstdiner in de klas 

Do.   22-12  

Vr.    23-12   Let op: Vrijdag 23 december is een normale lesdag! 

Ma.  09-01  De eerste schooldag in het nieuwe kalenderjaar! 

Di.    10-01  Workshop groep 8B “een eigen gifje maken” 

Wo.  11-01  19.30 uur Nieuwsjaarbijeenkomst Team, vrijwilligers TSO en 
bibliotheek, Medezeggenschapsraad, Activiteitencommissie. 

Do.   12-01  

Vr.    13-01   

http://www.dierdonkschool.nl/
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KERSTMIS OP KINDCENTRUM DIERDONK                         Terug naar boven 

Deze week zullen wij weer verschillende sfeervolle 
kerstactiviteiten voor onze kinderen organiseren. Wij wensen 
alle kinderen een fijn kerstdiner en een mooie kerstviering toe! 
 
 

KERSTDINER VOOR ALLE KINDEREN                                   Terug naar boven 

Komende woensdagavond vindt het 
kerstdiner plaats voor alle leerlingen. Vanaf 
17.45 uur gaan de deuren open en zijn de 
kinderen van harte welkom op school. Om 
18.00 uur worden alle leerlingen verwacht in 
hun eigen klaslokaal. In de klas gaan ze 
smullen van zelfgemaakte hapjes. 

Om 19.00 uur sluiten we het diner af en kunnen de kinderen opgehaald. 
De kinderen uit groep 1 en 2 kunnen worden 
opgehaald bij de buitendeur van hun klaslokaal.  
 

 
 
 

De kinderen van de groepen 3 tot en 
met 8 komen samen met de leerkracht 
naar buiten via de ingang die zij altijd 
gebruiken. U kunt uw kind daar bij de 
leerkracht ophalen. 

We hopen dat er zoveel mogelijk ouders met kinderen te voet naar school 
komen in verband met de parkeerdrukte.  
 

IETS BIJZONDERS VOOR EEN ANDER: GOED DOEL ‘SUPER SOCIAAL’ 
Elk jaar met kerst zetten wij ons als school in om 
iets bijzonders te doen voor een ander.  
Dit jaar is het kerstthema 
‘klein beginnen’.  
 

Wat bijzonder! Zo veel houdbare levensmiddelen die 
jullie al samen ingeleverd hebben voor het goede doel. Wij weten zeker dat 
het goede doel Super Sociaal hier heel erg gelukkig mee zal zijn en dat hier 
veel gezinnen blij mee gemaakt kunnen worden. Ook de zelfgemaakte 
kerstkaarten zien er al fantastisch uit. Zo dragen wij samen een warm hart 
toe aan een ander. Het inleveren van de houdbare levensmiddelen kan 
nog tot en met donderdag 22 december. 
Komende vrijdag zal een vrijwilliger van Super Sociaal deelnemen aan de 
kerstviering op school en de verzamelde levensmiddelen en zelfgemaakte 
kerstkaarten in ontvangst nemen. 
 

KERSTVIERINGEN                                                                    Terug naar boven 
Op vrijdagochtend 23 december zijn de jaarlijkse Kerstvieringen. 
Dit jaar zal de Kerstviering verzorgd worden door kinderen van 
groep 8 in de vorm van een kerstmusical met als titel ''Sterren 

van de hemel''. Verschillende liedjes uit deze musical worden door de 
kinderen van de hele school geleerd in hun eigen 
klas, zodat er tijdens de vieringen samen gezongen 
kan worden. Tijdens deze musical wordt ook 
aandacht besteed aan iets bijzonders doen voor een 
ander, wat natuurlijk ook past bij het Kerstthema.  
 

KERSTWENSEN                                                                        Terug naar boven 

Kerst is een mooie gelegenheid om goede wensen naar elkaar 
uit te spreken. Om treurige gezichtjes te voorkomen, is de 
afspraak gemaakt dat er op school géén Kerstkaarten worden 
uitgedeeld. Ook niet voor alle kinderen in de klas. Wij hopen 

op ieders begrip. 
 

LET OP: VRIJDAG 23 DECEMBER IS EEN NORMALE LESDAG! 
De groepen 5-6-7-8 hebben tot 15.00 uur les.                 Terug naar boven 

De kinderen van de groepen 5-6-7-8 hebben op vrijdag 23 
december tot 15.00 uur les. De Inspectie van het Onderwijs maakt 
hierop geen uitzondering! Kinderen die afwezig zijn, geven wij 
door aan de Ambtenaar Leerplicht van de Gemeente Helmond. 
Voor verdere informatie zie nieuwsbrief 13 en 14. 
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KUNSTMENU GROEPEN 7 EN 8                                          Terug naar boven 

Voor de groepen 7 en 8 staat dit schooljaar de 
discipline 'Multimedia' op het cultuurmenu. De 
kinderen gaan hun eigen gifje maken. Dit is een 
bewegend plaatje of kort filmpje zonder geluid. De 
leerlingen gaan onder leiding van een vakdocent 
van het Kunstkwartier aan de slag. De workshop wordt op school, 
in de eigen klas gegeven op dinsdagen van 13.00 uur - 15.00 uur.  
 

ARTIKEL LEERLIJN LEREN LEREN IN LANDELIJK ONDERWIJSBLAD JSW                     
                                                                                                   Terug naar boven 
Op de site van het onderwijsblad 
‘Jeugd in School en Wereld’ (JSW) is 
onlangs een artikel geplaatst over 
ons proces van de totstandkoming 
van de leerlijn leren leren en de 
ontwikkelcirkel (inmiddels 
‘groeicirkel’ genoemd). Hieronder 
volgt de inleiding van het artikel: 
“Mijn aanpak: Leren leren 
Op Kindcentrum Dierdonk in 
Helmond is ieder kind de uitdaging waard. Dit komt tot uiting in het werken 
met een schoolspecifieke leerlijn leren leren en in de kind-
ontwikkelportfolio’s. Elk kind leert om (op) eigen (niveau) 
verantwoordelijkheid te nemen voor het leren.” 
Benieuwd naar het gehele artikel? Klik dan op onderstaande link: 
https://www.jsw.nl/sociaal-emotionele-ontwikkeling/mijn-aanpak-leren-leren/ 
 

PAARSE VRIJDAG                                                                    Terug naar boven 
Wat is paarse vrijdag? 
Het is een nationale feestdag waar we stilstaan dat iedereen zichzelf mag en kan 
zijn. 
Wat hebben wij als groep 7B gedaan op paarse vrijdag? 
Groep 7B was paars gekleurd vrijdag 9 december. veel kinderen hadden paarse 
kleren aan en een regenboogvlag van schmink op hun hand. we hebben eerst een 
spelshow gespeeld, we hebben een documentaire gekeken over jezelf zijn en een 
nieuwsbegrip tekst over paarse vrijdag gemaakt. 
Wat hebben wij geleerd? 

We hebben geleerd dat je jezelf mag zijn, wat het allemaal 
betekent en dat er een GSA bestaat op middelbare 
scholen.  

 

 KERSTVAKANTIE                                                                    Terug naar boven 

De Kerstvakantie is van maandag 26 december tot en met 
vrijdag 6 januari.  
Op maandag 9 januari 2023 hopen we alle  kinderen weer 
gezond en wel op school terug te zien. 
 

FIJNE FEESTDAGEN TOEGEWENST                                      Terug naar boven 
 

Wij wensen iedereen een prettige 
kerstvakantie, gezellige feestdagen  

en een fijne jaarwisseling toe! 

 

8B  10-01-2023  

7B  17-01-2023  

8A  07-02-2023  

7A  14-02-2023  

https://www.jsw.nl/sociaal-emotionele-ontwikkeling/mijn-aanpak-leren-leren/

