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PODIUMOPTREDENS 
Alle kinderen zullen minstens twee keer per schooljaar de 
mogelijkheid krijgen om op te treden op het 
schoolpodium in de aula met een lied, gedicht, dans, 
bespelen van een instrument, enzovoorts. Dit kan 

individueel of groepsgewijs. Alle (groot-) ouders / verzorgers zijn van harte 
welkom om dit podiumoptreden bij te wonen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ma. 09-03  

Di. 10-03   

Wo. 11-03   

Do. 12-03   

Vr. 13-03  Podiumoptreden 09.00 uur groepen 1-2B en 4B 
                               11.00 uur groepen 3B en 6B 

Ma.16-03  

Di. 17-03   

Wo. 18-03   

Do. 19-03  Spelletjesmiddag oase 1-2-3 

Vr. 20-03  Podiumoptreden 09.00 uur groepen 1-2C en 1-2D 
                               11.00 uur groepen 5A en 7A  

 09.00 uur 11.00 uur 

13 mrt. gr. 1-2B en gr. 4B gr. 3B en gr. 6B  

20 mrt. gr. 1-2C en gr. 1-2D gr. 5A en gr. 7A 

27 mrt.  gr. 5B en gr. 7B 

http://www.dierdonkschool.nl/
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SPELLETJESMIDDAG GROEPEN 1-2-3 
Donderdagmiddag 19 maart hebben de kinderen in de 
groepen 1-2-3 een spelletjesmiddag. De kinderen mogen 
dan van thuis gezelschapsspelletjes mee naar school 
brengen. Samen met ouders wordt dit een gezellig uurtje, 
waarin kinderen met elkaar diverse spelletjes mogen spelen. 

 

UW HULP GEVRAAGD BIJ DE KONINGSSPELEN VAN 24 APRIL 2020 

Ook dit jaar zal basisschool Dierdonk weer vol sportief 
enthousiasme deelnemen aan de Koningsspelen. Fijn als u 
daaraan kunt en wilt bijdragen! 
De Koningsspelen vinden plaats op vrijdag 24 april 2020. 
We starten met het Koningsontbijt in de eigen groep. 
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 8.30 tot 12.00 uur. 

 Groepen 3-4, locatie Buitenschoolse Opvang ‘De Bereboot’. 
Programma van 8.30 tot 12.00 uur. 

 Groepen 5-6-7-8, locatie sportvelden Helmondia. Programma in 
continurooster van 8.30 tot 14.00 uur. 

 

Opvang 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 worden dan 
van 12.00 tot 14.00 uur hier op school begeleid. 
Wij vragen u dit verzoek te melden bij de 
groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) in de onderbouw. 
 

Vriendelijke groeten, namens de werkgroep evenement Koningsspelen, 
Yvonne Daniëls - van den Eijnde, Pieter Vogels, Nicole Rouwette 
Bouwcoördinatoren 
 

HELMONDSE VOORLEESWEDSTRIJD MET JURYLID JACQUES VRIENS 
[Ingezonden] 
Dinsdag 18 februari was de Helmondse 
voorleeswedstrijd. Maandag werd er in een zaal 
voorgelezen en dinsdag werden er in twee zalen 
voorgelezen. De voorlezer die maandag had 
gewonnen moest lezen tegen de twee voorlezers 
die dinsdag hadden gewonnen. Ik ( Ayenda) moest voorlezen tegen vijf 
andere kinderen. Ik moest als eerst lezen. Na de eerste drie voorlezers was 
er een korte pauze. Nadat de laatste voorlezers hadden voorgelezen. Het 
duurde lang totdat de twee juryleden (Jacques Vriens en Mariette Raeven) 
hadden besloten wie er had gewonnen. Vol spanning zaten de kinderen uit 
mijn klas en ik in de bioscoop. Tijdens de bekendmaking van de gewonnen 
voorlezer stonden alle voorlezers op het podium. Helaas heb ik niet 
gewonnen maar de winnaar (Ethry Rouak) had het ook heel goed gedaan. 

 

MAD SCIENCE – DE NASCHOOLSE WETENSCHAPSCLUB 2020 
De Naschoolse Wetenschapsclub is 
weer geopend met een spectaculaire 
show. 
Dit jaar starten wij 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 
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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 ontving 
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. 
 
VAKANTIEROOSTER NIEUWE SCHOOLJAAR 2020-2021 
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is door de directie 
aangeboden aan de Medezeggenschapsraad. Aangezien de vakanties en 
vrije dagen door het BOV (Brabants Overleg Vakanties) en het OHS (Overleg 
Helmondse Schoolbesturen) zijn vastgesteld dient dit voor kennisgeving te 
worden aangenomen.  
Over de vier studiedagen heeft de Medezeggenschapsraad per school haar 
recht van instemming. In de MR-vergadering van 24 maart 2020 zal 
onderstaande voorstel worden besproken. 
 

Eerste schooldag schooljaar 2020-2021 maandag 24 augustus 2020 

Studiedag woensdag 14 oktober 2020 (onder voorbehoud MR) 

Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie maandag 21 december t/m vrijdag 01 januari 2021 

Carnavalsvakantie maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021 

2e Paasdag maandag 5 april 2021 

Studiedag team maandag 26 april 2021 (onder voorbehoud MR) 

Koningsdag dinsdag 27 april 2021 

Meivakantie maandag 03 mei t/m vrijdag 14 mei 2021  
(incl. Hemelvaartsdag 13 mei) 

2e Pinksterdag maandag 24 mei 2021 

Studiedagen team vrijdag 18 juni en maandag 21 juni (o.v.b. MR) 

Zomervakantie maandag 26 juli t/m vrijdag 03 september 2021 
Eerste schooldag schooljaar 2021-2022 maandag 06 september 2021 

 

 


