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 Bijzonderheden deze lesweek: 

Bijzonderheden volgende lesweek 

 

Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s 
 

MAD SCIENCE – DE NASCHOOLSE WETENSCHAPSCLUB 2020 
De Naschoolse Wetenschapsclub zal 
weer geopend worden met een 
spectaculaire show!  
Deze show, genaamd: Licht en geluid! zal plaatsvinden op maandag 17 
februari in de aula van de school. 

Dit jaar starten we weer met nieuwe lessen van de 
Naschoolse Wetenschapsclub. Na de positieve reacties en 
bevindingen van vorig jaar zal ook de juniorcursus voor de 
kinderen van de groepen 1-2 en 3 weer georganiseerd 
worden. Dus alle kinderen van de school kunnen zich 
hiervoor opgeven. Deze cursus gaat plaatsvinden bij ons op 
school op dinsdagmiddag van 15.15-16.15 uur (zes 
bijeenkomsten).  

Er zijn ook dit jaar weer twee verschillende cursussen: 
Juniorcursus: groep 1-2-3 
Naschoolse wetenschapsclub:  groep 4 t/m 8 
 
De data hiervan zijn: 
Di: 24-3-2020 
Di: 31-3-2020 
Di: 07-4-2020  
Di: 14-4-2020 
Di: 21-4-2020 
Di: 12-5-2020 
Bij de Wetenschapsclub ontdekken kinderen het leukste wat wetenschap 
en techniek te bieden hebben, werken aan eigen projecten om mee naar 
huis te nemen en worden verbaasd door waanzinnige demonstraties.  
De Wetenschapsclub start op dinsdag 24 maart. 
Er is plaats voor minimaal 15 en maximaal 24 
kinderen in een groep. 
 

Aanmelden? 
U kunt uw kind zelf online aanmelden. Uw kind ontvangt na afloop van de 
show een flyer van de groepsleerkracht waar alle benodigde informatie 
op te vinden is. Voor vragen en informatie kunt u terecht bij coördinator 
Wetenschap en Techniek juffrouw Marli Munsters. 
 
RING VERLOREN  
Twee weken geleden is een leerling uit groep 4a een ring 
kwijtgeraakt tijdens de gym (zie afbeelding). Als je de ring 
toevallig gezien of gevonden hebt, zou het fijn zijn als dit 
wordt gemeld of dat deze wordt afgeven bij juf Annelies 
(4a) of de administratie. 
 
 
 
 
 

Ma. 10-02  

Di. 11-02  Bekendmaking van de Prins, Prinses en Jeugdraad 

Wo. 12-02  De puntjes op de i bij onze dansmariekes 

Do. 13-02   

Vr. 14-02   

Ma. 17-02 Mad Science promo voor alle kinderen 
Vergadering Medezeggenschapsraad 

Di.18-02   Vergadering Activiteitencommissie  

Wo. 19-02    

Do. 20-02   

Vr. 21-02 Carnavalsviering op school 
Alle kinderen ’s middags vrij! 

http://www.dierdonkschool.nl/
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CARNAVAL 
Aankomende dinsdag wordt er in de klassen bekend gemaakt wie de Prins 
en Prinses zijn en wie er in de jeugdraad van basisschool Dierdonk zit.  

 
 
 
 
 
 
 

Alle kinderen die het leuk vinden, kunnen deelnemen aan een echte 
kleurwedstrijd. Dinsdag ontvangen alle kinderen een kleurplaat van de 
Prins en Prinses. Kinderen die mee willen doen aan de wedstrijd kunnen 
thuis de kleurplaat kleuren en uiterlijk woensdag 19 februari weer 
inleveren bij de groepsleerkracht. Vrijdag tijdens het carnavalsfeest zullen 
de winnaars bekend gemaakt worden. 
 

Op vrijdagochtend 21 februari vieren wij samen het carnavalsfeest! 
Natuurlijk mogen de kinderen die ochtend verkleed komen. Het is een 
kinderfeest, dus enge verkleedkleren/maskers zijn niet wenselijk! Het 
feest zal voor de groepen 1 t/m 4 gevierd worden in het hoofdgebouw. 
Voor de groepen 5 tot en met 8 zal het feest in 
Parkzicht losbarsten. Onze Raad van Elf en onze eigen 
dansgarde o.l.v. juf Sanne zullen hierin hun steentje 
bijdragen. 
Wij verzoeken de ouders nadrukkelijk om erop toe te 
zien, dat de kinderen geen confetti, stiften en 
spuitbussen mee naar school brengen. Serpentines zijn wel toegestaan. 
Alle kinderen krijgen een gezonde traktatie, dus fruit meegeven is niet 
nodig. Alaaf! 
 

SCHEIKUNDELES GROEP 4 
[Ingezonden] 
Woensdag 5 februarie. Met de opa van Stijn B op school. In het 
handvaardighijd lokaal hebben we schijkunde gedaan. En gel gemaakt en 
nog wat gedaan en een zakdoek in de fik gestooken. hij was nog schooner 
dan eerst. Maar wat jamer is, dit jaar gaat hij met penchoen. 

 
We heben scheikunde gedaan met meneer huub en we gingen gel maken 
en nog andre proefjes. het was heel leuk en een zakdoek in de fik 
gestooken en toen was hij nog heel 

dit was de nieuwsbrief van Daan. 
 

we heben 5 frebeari scheikunde gedaan met opa hub en we heben gel 
gemakt met kleurstof en een geurtje en opa hub heeft een cadootjesproef 
gedaan en nog feel meer.  
                                                                           dit was de nieuwsbrief van Yara. 
 

Ook willen we de hulpouders ontzettend bedanken voor hun hulp bij deze 
les!!  
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GEZOCHT ORGANISATOREN VOOR DE MOTORRIT VAN GROEP 8! 
Jaarlijks is de motorrit voor de schoolverlaters een van de hoogtepunten 
van het schoolverlaterskamp. Dit jaar willen we in de kampweek de 
leerlingen van de groepen 8 weer een 
onvergetelijke ervaring bezorgen.  Wij 
zijn op zoek naar enthousiaste 
ouders/verzorgers die mee willen 
helpen met het organiseren van de 
motorrit. Dit jaar vindt de motorrit 
plaats op woensdag 17 juni. 
 

Hieronder volgt een beknopte taakomschrijving:  
- Het oproepen, uitnodigen en inventariseren van verkeersregelaars; 
- Zorg dragen voor het volgen van instructie voor verkeersregelaars; 
- Inventariseren van het aantal motorrijders; 
- Het contact houden met  deelnemers en verkeersregelaars; 
- Route verkennen en eventueel aanpassen; 
- Ontvangst van deelnemers tijdens de avond (incl. uitdelen hesjes en 
vragen beantwoorden). 
Wilt u meehelpen met de organisatie?  U kunt dan mailen naar  
motorrit@dierdonkschool.nl 
Alvast bedankt namens de leerkrachten en kinderen van de groepen 8! 
 

GEEN VERLOF OP CARNAVALSVRIJDAG 
Het is maar dat u het weet…………… 
Er even tussen uit, daar hebben we allemaal wel behoefte aan 
en het is ook fijn als dat kan. 
Om dat mogelijk te maken worden afspraken gemaakt, op het 
werk, in het gezin, maar ook op school. 
Jaarlijks worden de perioden waarin uw schoolgaand kind met 
vakantie kan vastgesteld. Het is dan ook niet mogelijk dat kinderen die 
leerplichtig zijn onder schooltijd met vakantie kunnen. Verlofverzoeken 
hiervoor worden, behoudens door de leerplichtwet aangewezen 
omstandigheden, niet gehonoreerd. 
Als ouders met hun schoolgaande kind(eren) toch onder schooltijd met  vakantie 
gaan, dan is er sprake van zogenaamd luxe-verzuim. 
Omdat dit een overtreding is van de leerplichtwet kunnen ouders hierop beboet 
worden. 
Het is mogelijk dat de leerplichtambtenaren in de regio Helmond-Peelland actief 
op vrijdag 21 februari 2020 controleren op luxe-verzuim. 
De leerplichtambtenaar die aan onze school is verbonden, zal de school dan 
vragen om dan een opgave te doen van kinderen die op deze dag niet op school 
zijn. 
Mogelijk bezoekt de leerplichtambtenaar onze school en bezoekt de klas om een 
controle op aanwezigheid te doen. 
Tegen ouders die hun kind(eren) onder schooltijd meenemen op vakantie wordt 
altijd Proces-verbaal opgemaakt en de maximale boete hiervoor kan oplopen tot 
425 euro!  
De leerplichtambtenaar mag rekenen op de medewerking van de school op deze 
dag.  
“Wij melden (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim rondom schoolvakanties 
(een dag eerder op vakantie gaan of een dag later terugkomen) bij leerplicht.” 
Om vervelende situaties te voorkomen verstrekken wij u deze informatie. 

 
 
 

Geachte directies van scholen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs, 
 

Komt het bij u op school ook voor dat een leerkracht een kind mist net voor of na 
een schoolvakantie !? 
Als een leerling vlak voor of na een reguliere schoolvakantie niet aanwezig is, kan 
dat wijzen op mogelijk luxe-verzuim. 
Wat kunt u doen als u een leerling mist vlak voor of meteen na een reguliere 
schoolvakantie ? 
 U controleert of eventuele broer/zus op school is; 
 U belt naar de ouders op de thuistelefoon; 
 Krijgt u geen contact of heeft u een vermoeden van ongeoorloofd verzuim 

dan neemt u dezelfde dag voor 10 uur telefonisch of via e-mail contact op 
met uw leerplichtambtenaar om hiervan mededeling te doen met vermelding 
van naam kind/kinderen  en geboortedatum/ geboortedata 

Wat doet leerplicht? 
 Zo mogelijk legt de leerplichtambtenaar diezelfde dag nog een huisbezoek af. 
 De leerplichtambtenaar informeert u over zijn/haar bevindingen. 
 De leerplichtambtenaar geeft aan of u alsnog via DUO luxe verzuim moet 

melden. 
 Bij sprake van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim worden 

ouder(s)/verzorger(s) opgeroepen voor verhoor en kan een proces-verbaal 
worden opgemaakt. 

 De school wordt na afloop geïnformeerd. 
  

Met vriendelijke groet,  
Uitvoering Sociaal Domein (USD) 
 
 

mailto:motorrit@dierdonkschool.nl
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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/

