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Deze nieuwsbrief bevat twee pagina’s 
 

GROEPEN 1-2 NAAR DANSVOORSTELLING LEPELTJE LEPELTJE 
Maandag 3 februari gaan de groepen 1-2C en 1-2D 
naar de dansvoorstelling LEPELTJE LEPELTJE van het 
Kunstmenu.  
Op dinsdag 4 februari gaan ook de groepen 1-2A en 
1-2B naar dezelfde dansvoorstelling. 
Durf jij je in iemands armen te laten vallen? Samen 
te springen en niet na te denken over waar je 
neerkomt? Al je vrienden bij elkaar te verzamelen 
en als één grote kluit armen en benen door de kamer te koprollen? In 
Lepeltje Lepeltje kan dat allemaal! De kinderen gaan kijken naar een show 
waar van wel  1000 keer vallen, optillen, gooien, vangen, struikelen, over 
de kop gaan… en als het lukt, misschien zelfs een keertje vliegen.  

Aangezien de voorstelling van 11.00 uur tot 
12.00 uur duurt, blijven alle kinderen samen met 
de leerkracht over in de klas. Aan het overblijven 
op de desbetreffende dag zijn geen kosten 
verbonden. De ouders zijn afgelopen week 
geïnformeerd over het lunchpakket. 

 

Datum Groepen 

Maandag 3 februari 1-2C en 1-2D 

Dinsdag 4 februari 1-2A en 1-2B 
 

LIEVE OPA’S EN OMA’S, KOMT U KIJKEN NAAR ONZE TALENTEN? 
Deze week zijn de kinderen van de groepen 3A 
en 6A aan de beurt op hun opa’s en oma’s hun 
talenten te tonen. Een liedje, een dansje, een 
sportdemonstratie, een gedicht, een kunstje, 
etc. De kinderen van Basisschool Dierdonk zijn 
Talentvol! 
Natuurlijk wordt er ook nu weer gezorgd voor 
een kopje koffie of thee met iets lekkers 
daarbij!  
 

DE “OPA EN OMA MIDDAGEN” ZIJN GEPLAND OP: 

Datum Tijd Groepen 

Dinsdag 4 februari 13.30 tot 14.15 uur 3A en 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 donderdag 06 februari gaan de groepen 3A en 
3B naar voorleesbus blikkie. 

 

Ma. 03-02 Kind-ouder adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs 
Dansvoorstelling lepeltje lepeltje groepen 1-2C en 1-2D 

Di.04-02   Kind-ouder adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs 
Dansvoorstelling 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  

Ma. 09-02 Versieren van de school in Carnavalssferen 

Di. 10-02   

Wo. 11-02  De puntjes op i bij onze dansmariekes 

Do. 12-02   

Vr. 13-02   
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NIEUWE GYMDOCENTE MAAIKE VAN DER HEIJDEN 
In de afgelopen periode hebben we afscheid genomen van gymdocent 
dhr. Marek Beck (hij gaat een langdurige buitenlandse reis maken). Wij 
willen hem bedanken voor zijn enthousiaste en prettige samenwerking. 

Direct daaropvolgend mochten we rechtstreeks uit 
Australië afkomstig (ook een langdurige 
buitenlandse reis) mevr. Maaike van der Heijden 
verwelkomen als nieuwe gymdocente. Onze eerste 
ervaringen met haar zijn eveneens zeer prettig te 
noemen.  
Wij wensen juffrouw Maaike veel werkplezier op 
onze school toe! 
 

JIBB+  
[ingezonden] 
Doe in de carnavalsvakantie mee met gave activiteiten! 
Ben jij na al die dagen carnaval vieren nog niet 
uitgehost? Of heb je al je energie gespaard voor ons te 
gekke vakantieaanbod?  
Op woensdag, donderdag en vrijdag in de 
carnavalsvakantie hoef jij je in ieder geval niet te 
vervelen!  
Mario Kart, apenkooi, koken (alleen of samen met mama of papa) of leren 
skiën of snowboarden? Dat kan! Daarnaast kun je ook met onze Junior 
Jibb+’ers gaan paintballen! Gaaf he?! 
Vanaf de peuters t/m klas 1, 2 van het VO is er iets te doen.  
 
Aanmelden kan vanaf maandag 3 februari (9.00 uur) t/m woensdag 19 
februari 2020.  
Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere activiteiten. 
Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op 
www.jibbplus.nl en meld je aan! 
VOL=VOL.  
 
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep 
doen op Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond). 
 
Tot in de carnavalsvakantie!  
Team Jibb+ 
 

 
 

http://www.jibbplus.nl/

