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VOORSTELLING HOTEL HIERWAARDAAR GROEPEN 8     Terug naar boven  
De groepen 8 gaan dinsdag 17 mei naar Het Speelhuis 
voor de voorstelling Hotel Hierwaardaar. 
We zijn aangekomen in een vervallen hotel aan het 
eind van alle steden. Hotel Hierwaardaar, waar 
wonderlijke dingen verschijnen en zomaar 
verdwijnen. Vier verdwaalde figuren belanden in de 
lobby en proberen zich thuis te voelen tussen dansende vissen, plagend 
meubilair en stormende muren. Hoe ga je verder als alles om je heen 
verandert? Hotel Hierwaardaar is tegelijk grappig en bevreemdend,  maar 
stiekem ook verbazingwekkend herkenbaar. 
De Utrechtse gezelschappen De Dansers en Het Filiaal theatermakers 
stropen de mouwen op voor een voorstelling waarin dans, mime en 
beeldend theater samenkomen. Ze nemen het op voor de schoonheid van 
de poging om overal iets van te maken, ook als het even tegen zit. Hotel 
Hierwaardaar is danstheater over dwalen en doorzetten. 
 

START WANDELAVONDVIERDAAGSE                                  Terug naar boven  

Aanstaande woensdag 18 mei gaan we met maar 
liefst 133 kinderen van onze school starten met de 
wandelavondvierdaagse! 
Op dinsdag 17 mei worden door de eigen leerkracht 
de T-shirts van school uitgedeeld, deze dienen de 

kinderen alle vier de dagen te dragen. Zo zijn we als 
groep goed herkenbaar en alleen dan kun je bij de 
posten een traktatie krijgen. Na de 
wandelavondvierdaagse dienen de T-shirts zo snel 
mogelijk weer gewassen in de eigen klas ingeleverd te 

worden. Alle dagen starten we vanuit de Leonardus speeltuin.  

Ma. 16-05  

Di.   17-05   Groepen 8 naar Het Speelhuis Hotel Hierwaardaar 

Wo. 18-05   Groepen 7 praktisch verkeersexamen 
 Start Wandelvierdaagse 

Do.  19-05  Schoolfotograaf  
 Wandelvierdaagse 

Vr.   20-05  Groep 8B naar oorlogsmuseum Overloon 
 Wandelvierdaagse 

Za.   21-05  Intocht Wandelvierdaagse 

Ma. 23-05  

Di.   24-05   Schoolreisje naar Toverland met de hele school  

Wo. 25-05   Studiedag team, alle kinderen zijn vrij  

Do.  26-05  Hemelvaart 

Vr.   27-05  Vrije dag  

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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Zorg dat je 10 minuten voor vertrek aanwezig bent en vergeet je niet te 
melden bij de Dierdonkpost. Zij zitten onder het afdak bij de kantine. 
Probeer met de school een groep te vormen en blijf bij elkaar lopen. 

Starttijden wandelavondvierdaagse woensdag-donderdag-vrijdag 
18 – 19 – 20 mei :   10 km  18.00 uur 

 5 km  18.30uur 
 

Zaterdag 21 mei:         10 km   12.00 uur 
  5 km                13.00 uur 

Wandelreglement  
➢ U dient zelf voor de begeleiding van uw kind te zorgen, u bent dus zelf 

verantwoordelijk voor uw kind. 
➢ Onderweg krijgen de kinderen een traktatie. Eventueel afval wordt bij 

de uitdeelplaats verzameld, of door de kinderen 
bewaard en dus niet weggegooid langs de route. 

➢ De kinderen lopen op de stoep, tenzij de 
routebeschrijving het anders aangeeft op de weg of 
op het fietspad. 

➢ Men mag maximaal één marsavond verzuimen, om 
toch een medaille te krijgen. 

Wij wensen iedereen een fijne wandelingen toe!!!   
De werkgroep WandelAvondVierdaagse. 

 

HET VERKEERSEXAMEN GROEPEN 7                        Terug naar boven 

Het verkeersexamen komt er aan voor de groepen 7. 
Omdat het belangrijk is om ook het gedrag en de 
vaardigheden van de kinderen in het verkeer te waarborgen, 
nemen we deel aan een praktisch verkeersexamen. Dit 

examen vindt plaats op woensdag 18 mei. De leerlingen fietsen tijdens het 
examen een traject waarbij zij onderweg verkeerssituaties tegenkomen die 
kenmerkend zijn voor onze woonplaats of wijk. Langs de 
route staan controleposten die de verrichtingen van de 
kinderen beoordelen. Het traject begint bij de 
Cacaofabriek.  
We hopen, dat alle kinderen zullen slagen en een mooi 
verkeersdiploma in ontvangst mogen nemen!   
 

SCHOOLFOTOGRAAF                                                       Terug naar boven  

Donderdag 19 mei worden op school weer de jaarlijkse 
schoolfoto’s (portret, gezins- en groepsfoto’s) gemaakt.  
Woensdag 1 juni komt de fotograaf terug om kinderen te 
fotograferen die 19 mei afwezig waren. 

Naast individuele foto’s van de kinderen en de groepsfoto’s van de groepen 
bieden wij u ook de mogelijkheid om van broertjes en zusjes die op 
Kindcentrum Dierdonk zitten een gezinsfoto te laten maken. 
Een gezinsfotopakket bestaat uit 1 gezinsfoto 13/18 cm en 2 fotovellen 
met kleinere foto’s. De prijs van dit complete pakket bedraagt € 10,00 en 
zal u vrijblijvend worden aangeboden. 
Ouders die 2 of meer individuele fotopakketten van kinderen uit hetzelfde 
gezin volledig afnemen, mogen één gezinsfoto gratis uit het pakket halen. 
De 2 overige vellen worden vervolgens vrijblijvend aangeboden. 

 

Ook voor broertjes en zusjes die (nog) niet op Kindcentrum 
Dierdonk zitten, is er de mogelijkheid mee op de gezinsfoto 
te gaan. Deze foto’s worden op 19 mei om 15.00 uur 
genomen. Wij verzoeken u om 15.00 uur aanwezig te zijn.  

Zitten al uw kinderen op Kindcentrum Dierdonk, dan worden de 
gezinsfoto’s onder schooltijd gemaakt en hoeft u geen mail/strookje te 
versturen/in te leveren! 
Om voor de veiligheid voor de kinderen te zorgen en om minder werk 
achteraf voor de leerkrachten te creëren, werken we met een 
acceptgiromethodiek.  

• U ontvangt de schoolfoto’s via onze school; 
• De foto’s worden vrijblijvend aangeboden. U kunt dus kiezen welke 

foto’s u wel of niet wilt behouden; 
• De schoolfoto’s die u niet wenst te behouden, kunt u eenvoudig en 

kosteloos (binnen 10 dagen na uitreiking) met een bijgesloten 
retourenveloppe aan Vandenberg-ID retourneren; 

• Betalingen vinden plaats middels internetbankieren of een 
overschrijvingsformulier; 

• 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.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSoofn757TAhWBqxoKHXp2D78QjRwIBw&url=http://palet.unicoz.nl/content/nieuws?page%3D7&bvm=bv.152180690,d.d2s&psig=AFQjCNGHS9SW7a5-63s_jwGjqpD3zVeS7A&ust=1492084955766321
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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. 
Middels een contract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als school 
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. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de werkgroep Schoolfotograaf, 

Nicole Rouwette. 

SCHOOLREISJE DINSDAG 24 MEI                                     Terug naar boven  

Dit jaar viert onze school haar 25-jarig 
bestaan. Reden voor iets extra’s dus! 
Daarom hebben wij, in samenwerking met de 
activiteitencommissie, een heel speciaal 
schoolreisje georganiseerd.  
We gaan op dinsdag 24 mei met alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 naar 
attractiepark ‘Toverland’ in Sevenum. 

We zullen die dag per groep vanaf 9.00 uur vertrekken 
vanaf school, en verwachten rond 15.00 uur (groepen 
1/2) en rond 16.30 uur (groepen 3 t/m 8) weer terug te 
zijn op school.  

De kinderen van de instroomgroep blijven op school en zullen met mooi 
weer picknicken in de tuin van de school. 
Omdat dit een groots schoolreisje is zorgen wij uiteraard voor veel 
begeleiding. Kinderen lopen in groepjes onder begeleiding van een 
leerkracht of hulpouder. De groepsgrootte varieert en is afhankelijk van de 
desbetreffende leeftijdsgroep. 

Op deze dag dragen alle kinderen van onze school als 
herkenningsteken de jubileum-shirts van Dierdonk. Deze 
shirts worden ’s morgens voor vertrek in de klas aan de 
kinderen uitgedeeld.  
1) Het is de bedoeling dat alle kinderen 
een eigen lunchpakket en drinken 
meenemen. Er mag ook iets lekkers in de tas.  

2) Het is niet de bedoeling dat kinderen geld meenemen.  
3) Wilt u bij mooi weer voor zorgen dat de kinderen thuis 
ingesmeerd zijn en eventueel zonnebrand meegeven.  

 

Het zou fijn zijn als kinderen zoveel mogelijk te voet of met de 
fiets naar school komen. Ouders kunnen deze dag niet 
parkeren aan de Nijendaldreef, de Groote Scheerelaan en de 
Coendersberglaan, i.v.m. vertrek van een groot aantal bussen.   

 

We verwachten de kinderen normaal om 08.30 uur in het 
eigen klaslokaal op school. 
De vertrektijden worden genoemd zodat u eventueel uw 
kind uit kunt komen zwaaien. 

 

Hieronder een overzicht van vertrek- en aankomsttijden: 
Groepen 1 en 2  
Vervoer: Bussen en een volgauto 
Vertrek om 09.00 uur en terugverwacht op school rond 15.00 uur 
Ophalen:  Kinderen komen eerst samen terug in de klas en gaan van daaruit 
daarna met de ouders mee naar huis. 
Bijzonderheden: Eten en drinken zelf meenemen 
 

Groepen 3-4-5-6-7-8   
Vervoer: Bussen en een volgauto     

Vertrek om 09.00 uur en terugverwacht op school rond 16.30 uur  
Ophalen: Kinderen komen eerst samen terug in de klas en gaan van daaruit 
daarna met de ouders mee naar huis.  
Bijzonderheden: Eten en drinken zelf meenemen.  
 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u uiteraard altijd terecht bij de 
groepsleerkrachten. 

Wij wensen alle kinderen en hun begeleiders een heel gezellige dag toe! 
De Schoolreiscommissie. 

 

STUDIEDAG WOENSDAG 25 MEI                                             Terug naar boven  

In de schoolgids heeft u kunnen lezen dat het 
team woensdag 25 mei een studiedag heeft, de 
kinderen zijn dan vrij.  
Het team zal zich deze dag o.a. bezig houden 
met de pedagogische lijn en planmatig werken.  
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EXCURSIE OVERLOON GROEPEN 8                                          Terug naar boven 

In het kader van de geschiedenislessen 
over de Tweede Wereldoorlog, gaan de 
leerlingen van groep 8 op bezoek bij 
het oorlogsmuseum in Overloon en de 
oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn. 
Ieder jaar is dit weer een bijzondere ervaring.   
De kinderen nemen een lunchpakket mee en zijn om 15.00 uur terug op 
school.   
De ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 worden middels een 
aparte brief op de hoogte gebracht.  
Vrijdag  20 mei  groep 8B 
Dinsdag  31 mei  groep 8A 
 
 

NASCHOOLSE WETENSCHAPSCLUB                                  Terug naar boven  
De naschoolse wetenschapsclub gaat starten, voor de 
kinderen die zich al eerder dit jaar aangemeld hebben.  
Deze vindt plaats op dinsdag na schooltijd van 15.15-
16.15 uur op de volgende data:  
31-05-2022, 07-06-2022, 21-06-2022, 28-06-2022 en 05-07-2022.  
Mocht uw kind normaal gesproken op dinsdag naar de BSO gaan, dient u 

zelf met de betreffende BSO te regelen dat uw 
kind later wordt opgehaald.  
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact 
op nemen met Mad Science per 
mail: brabant@mad-science.nl  
of telefonisch: 088-0303320.   

 
UW HULP GEVRAAGD BIJ DE SPORTDAG VAN 8 JULI 2022  Terug naar boven  

Ook dit jaar zal Kindcentrum Dierdonk weer vol 
sportief enthousiasme een sportdag organiseren. 
Fijn als u daaraan kunt en wilt bijdragen!  
De sportdag vindt plaats op vrijdag 8 juli 2022.  
De sponsorloop wordt ook een onderdeel van de 
sportdag.   
Zoals gebruikelijk wordt het sport- en spelprogramma verdeeld over 3 
locaties en samenstellingen, te weten:  
  

• Groepen 1-2, locatie op de diverse pleinen van onze school.   
             Programma van 08.30 tot 12.00 uur.  
• Groepen 3-4, locatie Buitenschoolse Opvang ‘De Bereboot’.  
             Programma van 08.30 tot 12.00 uur.  
• Groepen 5-6-7-8, locatie sportvelden ‘SV De Braak’.  
             Programma in continurooster van 08.30 tot 14.00 uur.  
  

Wilt u op deze sportdag helpen? De groepsleerkracht zal u 
benaderen voor hulp. Met uw hulp kunnen we er samen een 
sportieve dag van maken!  

  

Opvang jonge kinderen van hulpouders mogelijk  
Voor ouders die graag willen helpen bij de groepen 5 t/m 8, maar ook een 
kind hebben in de onderbouw is voor die jongsten opvang mogelijk. Zij 
kunnen dan van 12.00 tot 14.00 uur hier op school onder 
toezicht gratis overblijven en spelen. Zorgt u dan voor een 
lunchpakketje?  

Wij vragen u dit verzoek te melden bij de groepsleerkracht(en) van uw 
kind(eren) in de onderbouw.  

Met vriendelijke groeten, namens de werkgroep Sportdag 2022,  
Yvonne Daniëls, Pieter Vogels en Nicole Rouwette. 

 

Cursus Waarde(n)vol Communiceren met je Kind  
Communiceren kun je leren                                    Terug naar boven  
In de slaapkamer van je kind ontstaat een grondkast, 
de telefoon is als een navelstreng verbonden met je 
puber en je peuter van twee zegt nee!  
Hoe communiceer jij met je kind(eren)?  
Komt jouw boodschap naar je kind over zoals jij die bedoeld had?  
En hoe goed luisteren jullie nu echt naar elkaar?  
In deze interactieve cursus krijgen ouders/verzorgers handvatten om de 
eindeloze uitdagingen van het opvoeden aan te kunnen. In 5 lessen van 2 
uur worden de basisprincipes van het communiceren met het kind 
uiteengezet. Je leert zo luisteren dat je kind zich begrepen voelt, zo praten 
dat jij ook begrepen wordt, zo conflicten oplossen zodat niemand verliest 
en zo afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt.  
Enkele uitspraken van deelnemers:  

mailto:brabant@mad-science.nl
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• Ik dacht dat ik al actief luisterde maar ben erachter gekomen dat dit veel 
beter kan • Meteen resultaat! • Fijne lessen, goede communicatie met een 
mix van theorie, praktijkvoorbeelden en humor! • Meegaan met de 
gevoelens van je kind in plaats van met oplossingen te komen. Laat het kind 
zelf de oplossing bedenken. • Verschil tussen jongens & meisjes: dat had ik 
eerder moeten weten! • Eyeopener!  
Voor wie? Deze cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers met kinderen 
tussen 2 en 12 jaar. Inwoners van Helmond kunnen in verband met een 
subsidieregeling van deze gemeente gratis deelnemen.  
Wanneer? Het betreft een online cursus van 20:00 – 22:00 uur via MS-
teams met de volgende startdata: • Dinsdag 17 mei 2022 – Vervolgdata: 
24-5-2022 | 31-5-2022 | 7-6-2022 | 14-6-2022  
Aanmelden Meld je aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost: 
https://jgz.ggdbzo.nl/cursussen/waardenvol-communiceren/  
Informatie? Voor meer informatie over Waardenvol communiceren met 
Kinderen stuur een mail naar GGD BZO: secretariaat-
jeugdgezondheid@ggdbzo.nl of naar de cursusleider Cindy Verhofstad-
Derksen: info@zijnenzen.nl | website van Zijn en Zen 
 

JIBB+ STRAATVOETBALTOERNOOI                              Terug naar boven 

 


