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LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING OP 30 EN 31 JANUARI  
Aanstaande 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. 
91% van het team heeft aangegeven te gaan staken c.q. actiebereid te 
zijn op voornoemde dagen.  
Voor onderbouwing en informatie zie hiervoor de extra editie van de 
nieuwsbrief van 16 januari jongstleden. 
 

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

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

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

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

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

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

Wo. 29-01  Workshops groepen 3 “mondje open, ZINGen maar!” 

Do. 30-01  LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING, SCHOOL GESLOTEN 

Vr. 31-01  LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING, SCHOOL GESLOTEN 

Ma. 03-02 Kunstmenu lepeltje lepeltje groepen 1-2C en 1-2D 

Di.04-02   Kunstmenu lepeltje lepeltje groepen 1-2 A en 1-2B 
Opa & Oma middag groepen 3A en 6A 

Wo. 05-02    

Do. 06-02  Blikkie de voorleesbus groepen 3A en 3B 

Vr. 07-02  

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
http://www.dierdonkschool.nl/
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AFSCHEIDSGROET VAN JUFFROUW DITTE 
Aan alle ouders, verzorgers, leerlingen en andere betrokkenen van 
Basisschool Dierdonk. Op 30 januari heb ik, zoals dat heet, de 
“pensioengerechtigde leeftijd” bereikt. Ik hoop dan nog lang van mijn 
pensioen te mogen gaan genieten. Ik ben heel blij met mijn 
afscheidscadeau, een mooi bedrag, dat ik heb kunnen doneren aan 
“Stichting Dierenlot”. 
Vanaf deze plek wens ik iedereen het allerbeste en wellicht een keer “ Tot 
ziens!” .     Juffrouw Ditte 

 
Juffrouw Ditte levert symbolisch haar schoolsleutel in bij de directie 

 
FLESSENACTIE VOOR AUSTRALIË  
Een paar kinderen uit groep 5B verzamelen flessen in voor de bosbranden 
in Australië. Een groepje kinderen uit groep 8C heeft een grote donatie 
gedaan. “We hebben al ongeveer 100 flessen ingezameld. Het geld van de 
flessen gaat naar de dieren ziekenhuizen in Australië. Van het geld kunnen 
ze kussens, dekens en bomen kopen.” 

 
 

ZENUWSPIRALEN MAKEN IN GROEP 5 
[Ingezonden]  
we hebben een zenuwspiraal gemaakt. eerst moesten we een woordweb 
maken. toen moest je het ontwerp maken. en daarna het stappenplan 
maken. een week later gingen we eerst goed kijken op het stappenplan. 
we moesten van thuis tangen meenemen. en we gingen het in de middag 
maken. die van ons (Dide,Daantje,en Mirre) was een dolfijn, en hij was 
mooi geworden. en hij was net echt. en hij sprong uit het piepschuim. 
en die van de anderen kinderen waren ook heel mooi. de juf ging ook bij 
ons proberen. en ook bij de anderen kinderen. 
en de kinderen hadden het heel lastig gemaakt voor iedereen. 
ze hadden er tenminste heel veel plezier in, en dat is het belangrijkste. 

Dide, Daantje en Mirre uit groep 5A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij zijn groep 5B. wij hebben allemaal een 
zenuwspiraal gemaakt. De meeste 
kinderen vonden het leuk. We hebben het 
gemaakt van ijzerdraad en lampje met 
fitting kabels en een baterij. We mochten 
elkaars zenuwspiraal uitproberen. 
Sommige waren moeilijk. Het lampje ging 
bij sommige kinderen branden.  

Van Eline en Saar uit groep 5B 
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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 donderdag 06 februari gaan de groepen 3A en 
3B naar de blikkie bus. 

 

WORKSHOP INTERACTIEF VOORLEZEN  
Afgelopen donderdag hebben we vanuit de VVE-werkgroep samen met 
peuterspeelzaal Hummeldonk en kinderdagverblijf de Bereboot een 
workshop interactief voorlezen georganiseerd.  

Tijdens deze workshop hebben de peuters en 
een aantal kleuters met hun ouders kunnen 
luisteren naar een prentenboek dat interactief 
voorgelezen werd. Kinderen werden actief 
betrokken door de prenten in het boek en door 
de vragen die gesteld werden. Na afloop kregen 

ze een kleurplaat en interessante folders mee naar huis. 
 

Voorlezen is heel belangrijk voor de taalverwerving en -ontwikkeling van 
kinderen. Zij leren hierbij namelijk veel nieuwe woorden en leren de taal 
begrijpen door deze te koppelen aan een context. Daarnaast ontwikkelen 
kinderen tijdens het voorlezen fantasie, luistervaardigheden en helpt het 
hen om zich te leren concentreren. Door voor te lezen werk je aan deze 
doelen, maar door interactief voor te lezen zorg je er ook voor dat een 
kind actief betrokken is bij het lezen van een boek. Kinderen krijgen zelf 
een rol in de activiteit en worden gemotiveerd om actief mee te doen. Het 
was een zeer geslaagde activiteit met veel betrokken kinderen en ouders! 
Hartelijk dank aan juffrouw Rika van de Bereboot, juffrouw Marleen van 
peuterspeelzaal Hummeldonk en juffrouw Marjolein van basisschool 
Dierdonk voor het interactief voorlezen van 3 geweldig leuke 
prentenboeken! 

        

Tot slot kregen we nog een aantal bruikbare tips, die we graag met jullie 

delen!  

Op de website www.bibliotheekhelmondpeel.nl  vind je veel informatie 

over de nationale voorleesdagen. Bij het kopje jeugd onder de noemer 0-6 

jaar vind je de digitale prentenboeken van Bereslim. 

Hier kun je een gratis account aanmaken en leuke en 

leerzame digitale prentenboeken luisteren met 

bijpassende spelletjes. Een leuke tip voor thuis op de 

tablet. 
 

EVEN VOORSTELLEN: JUFFROUW CHRISTA 
[Ingezonden] 
Even voorstellen: ik ben Juf Christa, 
beeldend kunstenares en vakdocent. 
Sinds dit schooljaar mag ik op de 
Dierdonkschool de kunstlessen voor 
groep 3 t/m 8 verzorgen. 
We gebruiken hierbij de lesmethode van 
de culturele ladekast. Een methode om 
je, door middel van kunst, breed te ontwikkelen. De kinderen werken met 
veel enthousiasme aan de kunstopdrachten. Je zult nog vaker van de 
kunstlessen gaan horen. 

 Groep 4 kreeg afgelopen weken de opdracht  om 
een eigen buurt te ontwerpen. Wat is er zo leuk 
aan je buurt en waarom woon je er graag? Laat je 
fantasie maar de vrije loop. Het gaat hier ook om 
het leren samenwerken. 
  

De kinderen over de les: 
wij hebben een wijk gemaakt van klei in groepjes van 7-6-8-6. En alles 
moet stevig zijn. En we hebben bijvoorbeeld een huis en een glijbaan. En 
4B vond het een leuk taakje.  

Groetjes Esmee en Ruben uit 4B 
  

Wij hebben met de heele klas 4 wijken gemaakt met klij en de straaten 

heten de leediestraat, de snoepjesstraat, de speelweiden en de speellaan  

De groeten van Lara en Stijn uit 4B 

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/
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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! 
 

AVONDEN VANUIT HET SAMENWERKINGSVERBAND VOOR OUDERS EN 
LEERKRACHTEN OVER AUTISME 
[ingezonden] 
Ouderavond ‘Heeft mijn kind autisme… en wat dan?’ op 11 februari 2020  
Een vermoeden van autisme kan leiden tot een diagnose. Een diagnose 
kan leiden tot begeleiding en behandeling. Begeleiding en behandeling is 
voor veel ouders en kinderen helpend. Er komt duidelijkheid en steun. Er 
kunnen adviezen of interventies komen voor angst, probleemgedrag of 
andere zaken die spelen. Uit onderzoek blijkt dat vroege interventie 
helpend is om de ontwikkeling van kinderen met een 
autismespectrumstoornissen positief te stimuleren.   
Helaas gaat hier vaak een enorme zoektocht voor ouders aan vooraf. 
Waarom, wanneer, bij wie vraag ik advies en een diagnose? Welke hulp 
kan ik krijgen? Wie financiert dat? Als school wil je daarin adviseren en 
doorverwijzen, maar vaak is het ook voor de professional een zoektocht.  
 
Op 11 februari houdt het samenwerkingsverband  po Helmond een 
ouderavond over dit thema onder de titel “Heeft mijn kind autisme…..En 
wat dan?” De avond gaat over wat te doen als er een vermoeden van of 
diagnose autisme is. Waar en via welke weg kunnen ouders en kind hulp 
krijgen?  Er zal iemand van het Autisme Steunpunt aanwezig zijn en één of 
meerdere zorgaanbieders. 
De ouderavond is op dinsdag 11 februari van 19:30 tot 21:00 uur in het 
gebouw van de Antoon van Dijkschool aan de Berkveld in Helmond.  
 
Autisme Belevings Circuit voor ouders en professional samen. 
Op 23 maart 2020 organiseert het samenwerkingsverband PO Helmond 
Peelland een ABC voor ouders. Afgelopen jaar hebben we dat ook gedaan 
en vonden mensen het een waardevolle ervaring. 
De opzet is dat een medewerker van een school komt samen met een 
ouder van een kind met autisme. Het doel is dat je zo in gesprek gaat met 
elkaar over de impact van het autisme op het kind, ouders en school en 
komt tot meer begrip en afstemming. Het autisme belevingscircuit wordt 
gegeven door medewerkers van het Autisme Steunpunt Zuidoost-
Brabant.  
 
Werk je op een school in het samenwerkingsverband Helmond po met 
een kind met autisme en diens ouders?  
Wil je samen met die ouder autisme beleven? Nodig dan een ouder uit en 
kom samen naar het ABC in Helmond op maandag 23 maart 2020 van 
19:00 tot 21:30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Meer informatie: 
Stuur deze informatie a.u.b. door naar ouders van kinderen met autisme.  
Mocht je interesse hebben in het ABC of de ouderavond neem dan 
contact op met het SWV Helmond po. Mail: po@swv-peellandpo.nl 
 
Je bent ook welkom op het Autisme Steunpunt in Eindhoven: 
Op 14 januari 2020 in de avond geven we het Autisme Belevings Circuit  
Op 3 februari 2020 verzorgen we een avondlezing ‘Autisme en executieve 
functies’ 
 
Team Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant 
www.autismesteunpunt.nl  
info@autismesteunpunt.nl  
088 – 2140102   
 
SWV Helmond Peelland PO 
www.swv-peelland.nl 
po@swv-peellandpo.nl 
0492 - 511232 
 

https://www.autismesteunpunt.nl/
https://www.autismesteunpunt.nl/autisme-belevings-circuit-abc-1
https://www.autismesteunpunt.nl/autisme-belevings-circuit-abc-1
https://po.swv-peelland.nl/contact
https://www.autismesteunpunt.nl/workshop-autisme-belevings-circuit-abc-1
https://www.autismesteunpunt.nl/wat-we-doen/lezing-autisme-en-executieve-functies
https://www.autismesteunpunt.nl/wat-we-doen/lezing-autisme-en-executieve-functies
http://www.autismesteunpunt.nl/
mailto:info@autismesteunpunt.nl
http://www.swv-peelland.nl/
mailto:po@swv-peellandpo.nl

