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 Bijzonderheden deze lesweek: 
 

Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s 
 

AFSCHEID LEERKRACHTEN 

 
JUFFROUW DITTE BARENTSEN 

Juffrouw Ditte Barentsen kwam in 2010 vanuit 
Basisschool Den Bongerd naar Basisschool Dierdonk. 
Hier op school was zij voornamelijk in de bovenbouw 
werkzaam. In de afgelopen jaren werkte zij in De Oase 
van de boven- en middenbouw en zorgde zij door haar 
flexibiliteit voor de opvang van groepen van zieke 
collega’s, zodat tot nu toe geen enkele groep naar huis 
hoefde te worden gestuurd. Aanstaande vrijdag 24 
januari zal haar laatste werkdag zijn in het onderwijs, 
zij heeft dan tot haar 66 jaar en drie maanden 

gewerkt! Dat hoor je niet zo vaak in het onderwijs! Juffrouw Ditte was altijd 
present, haar ziekteverzuim is in al die jaren op één hand te tellen. Ze 
fietste vanuit Mierlo door weer en wind naar haar leerlingen op school. 
Juffrouw Ditte had samen met haar man voorheen een manege en nadien 
nog diverse paarden. Zij is een echte dierenvriend. Wat juffrouw Ditte 
typeert is haar afscheidscadeau. Zij schenkt dit aan Stichting Dierenlot. 

 
Wij danken juffrouw Ditte voor haar niet aflatende inzet en collegialiteit. 
En wij hopen van harte, dat zij samen met haar man Jan-Hein, zeer lang 
mag gaan genieten van een welverdiend, gezond en zeer plezierig 
pensioen! 
Juffrouw Ditte dank u wel! 
 
 

  

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  
Nationale voorleesdagen: Groep 1-2C voorleesontbijt met 
burgemeester Elly Blanksma bij De Bereboot  

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

Vr. 24-01  

Ma. 27-01 Opa & Oma middag groepen 1-2D, 5B, 8B 

Di. 28-01  Opa & Oma middag groepen 3B, 6B, 8C 

Wo. 29-01   

Do. 30-01  LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING, SCHOOL GESLOTEN 

Vr. 31-01  LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING, SCHOOL GESLOTEN 

http://www.dierdonkschool.nl/
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JUFFROUW ANTONIEN DECKERS 
Ook maken we nu reeds bekend, dat juffrouw 
Antonien Deckers in de week voor de meivakantie 
afscheid zal gaan nemen van het onderwijs en met 
pensioen zal gaan. Ook zij heeft dan tot haar 66 jaren 
en vier maanden gewerkt!  
Op haar afscheid komen we voor de meivakantie 
uiteraard nog terug, maar we willen in verband met 
de organisatie reeds vermelden, dat juffrouw Marli 
Munsters dan groep 6B fulltime over zal nemen tot 
aan de zomervakantie. Op haar beurt zal juffrouw 

Marjolein van Lith de lestaken van juffrouw Marli in groep 4B overnemen. 
De ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 4B en 6B 
ontvangen hierover een apart schrijven. 
 

LIEVE OPA’S EN OMA’S, KOMT U KIJKEN NAAR ONZE TALENTEN? 
De leerlingen van basisschool Dierdonk laten 
deze en volgende week 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. De kinderen van 
Basisschool Dierdonk zijn Talentvol! 
Daarom nodigen wij alle opa’s en oma’s uit om 
naar de talentjes te komen kijken in de aula 
van onze school.   
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 

Datum Tijd Groepen 

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 
   

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  
 

LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING OP 30 EN 31 JANUARI  
Op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 
staat een tweedaagse landelijke onderwijsstaking 
op de agenda. Staken is in eerste instantie een 
individueel recht. De staking is een initiatief van 
de vakbonden in het onderwijs. 
Afgelopen week heeft 91% van het team aangegeven te gaan staken op 
voornoemde dagen.  
Voor onderbouwing en informatie zie hiervoor de extra editie van de 
nieuwsbrief van 16 januari jongstleden. 

Dit betekent dat Basisschool Dierdonk 
op donderdag 30 en vrijdag 31 januari dicht zal zijn. 

 

 

 

NIEUWE PLEK VOOR DE GEVONDEN VOORWERPEN 
Broodtrommels, bekers, sjaals, vesten, 
gymschoenen, gymkleding en ga zo maar door. Als 
er spullen gevonden worden op school gaan ze 
naar de gevonden voorwerpen. Wist u dat de 
gevonden voorwerpen sinds enige tijd te vinden 
zijn in het halletje van de klimgymzaal i.p.v. in de 
aula? Mocht uw kind iets kwijt zijn, dan kunt u daar eens een kijkje gaan 
nemen! 

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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DE MUZIEKCARROUSEL 
 Afgelopen donderdag mochten de kinderen van de 
groepen 5-6-7-8 kennismaken met vijf instrumenten. 
Het is de bedoeling dat wanneer kinderen interesse 
tonen, zij een instrument uitkiezen en in de komende 
periode les krijgen van muziekdocenten van het 
Kunstkwartier. Wanneer het de kinderen bevalt kunnen 
ze aansluiten bij ons schoolorkest. Het is 
wetenschappelijk bewezen, dat het maken van muziek 
zeer goed is voor de ontwikkeling van ons brein. Dus als 
school stimuleren wij graag dit mooie project.  

    
 

 
 

HET FLADDERUURTJE IN DE GROEPEN 1-2-3 
Het eerste ‘fladderuurtje’ van de 
groepen 1-2-3 was een groot succes! 
Tijdens het fladderuurtje waren er in 7 
klassen verschillende activiteiten te 
doen. Zo konden de kinderen kiezen uit 
een poppenkastvoorstelling, technisch 
bouwen, knutselen, tekenen, vrij 
spelen, muziek maken en spelletjes 
spelen. De kinderen waren een uur lang 

vrij om te kiezen waar ze wilden spelen. Tijdens het fladderuurtje hebben 
we al wat talenten van onze leerkrachten kunnen benutten. Bij het 
volgende fladderuurtje willen we ook graag de talenten van ouders 
inzetten. Dus heeft u een leuk talent en wilt u graag meehelpen tijdens het 
volgende fladderuurtje, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkrachten van 
de groepen 1-2-3.  

AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO 
OUDERBIJDRAGE TREKTOCHT GROEPEN 7 

Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende 
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende 

automatische incasso. Op 25 januari 2020 wordt de Ouderbijdrage 
Trektocht groepen 7A en 7B zijnde € 25,- per kind van uw bankrekening 
afgeschreven. 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de 
leerkrachten van groep 7. 
 

AANKONDIGING AUTOMATISCHE INCASSO 
OUDERBIJDRAGE SCHOOLREIS GROEPEN 4 EN 5 

Zoals gemeld in de Basisschool App – Formulieren – Doorlopende 
machtiging zullen wij u vooraf inlichten over de komende 

automatische incasso. Op 25 januari 2020 wordt de Ouderbijdrage 
Schoolreis groepen 4 en 5 zijnde € 23,- (€19 euro schoolreis en €4 
jubileumbijdrage) per kind van uw bankrekening afgeschreven. 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de 
penningmeester van de Activiteitencommissie mevr. Gabriella van Gelder 
ouderraad@dierdonkschool.nl 

mailto:ouderraad@dierdonkschool.nl
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Nationale voorleesdagen: Groep 1-2C naar het voorleesontbijt met 
burgemeester Elly Blanksma bij De Bereboot 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen, die landelijk 
starten met Het Nationale Voorleesontbijt op 
woensdag 22 januari 2020, leest burgemeester Elly 
Blanksma voor uit Het Prentenboek van het 
Jaar Moppereend (Lemniscaat).  
De kinderen van groep 1-2C moeten al vroeg uit de veren, want zij gaan 
aanstaande woensdagochtend al om 08.15 uur naar het voorleesontbijt bij 
De Bereboot. 

 
EEN ENGELSE SONGTEKST SCHRIJVEN IN GROEP 3 

Floor uit groep 3 mocht na het werken 
een vrije schrijfopdracht kiezen en koos 
voor het schrijven van een Engelse 
songtekst. Helemaal op haar manier en 
uit haar hoofd heeft ze het lied 
Youngblood van 5 Seconds of Summer 
opgeschreven.  
 
 
 
 

 

DOE MEE MET DE VOORLEESEXPRESS 
[ingezonden] 
Wij zoeken vrijwilligers 
Een vrijwilliger gaat 20 weken bij een gezin thuis voorlezen. Ouders doen 
mee en jij leert hoe ze hun kind nog meer kunnen helpen met de 
taalontwikkeling 
Samen plezier hebben met taal 
Als voorlezer lees je het kind voor. Samen met de ouders ga je kijken hoe 
taal een plek kan krijgen binnen het dagelijks leven van het gezin. 
Doormiddel van voorlezen en taalspelletjes ga hier naar opzoek. 
Naar de bibliotheek  
Als voorlezer neem je boeken mee. Je wordt gratis lid van de bibliotheek en 
kunt zelf boeken lenen. Daar kun je dan uit voorlezen. Je gaat ook met het 
gezin naar de bibliotheek. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


