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Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 28-06 Start kind-oudergesprekken
Di. 29-06 Schoolreisje groepen 1 en 2
Schoolkamp groepen 8
Wo. 30-06 Schoolkamp groepen 8
Do. 01-07 Schoolkamp groepen 8
Vr. 02-07 Schoolkamp groepen 8
Bijzonderheden volgende lesweek
Ma. 05-07
Di. 06-07 Schoolreisjes groepen 3-4-5-6-7
Wo. 07-07 Jaarafsluiting Medezeggenschapsraad
Do. 08-07 Ouderbedankmiddag
Inschrijvingen nieuwe leerlingen
Vr. 09-07 Sportdag voor alle kinderen
Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s
GROEPEN 8 OP SCHOOLKAMP
Vanaf dinsdag 29 juni gaan
onze oudste leerlingen op
schoolverlaterskamp
in
Lierop. Dit jaar gaan de
groepen 8 op pad met het
thema internationaal. Iedere dag het programma in een andere taal, dat
levert vast en zeker veel airmiles op.
In een fantastische kampeeraccommodatie, met veel
ruimte en omgeven door prachtige natuur, zullen de
kinderen op diverse leuke manieren samen in een andere
omgeving hun basisschoolloopbaan af gaan sluiten.
Denk hierbij aan diverse bosspellen, sportspelen, kampvuur, bingo, quiz en
natuurlijk een spetterende disco. Wij wensen de kinderen, de kampstaf en
de kookstaf een fijne, gezellige en onvergetelijke week toe!
SCHOOLREISJES
Op dinsdag 29 juni gaan de groepen 1-2 weer gezellig op schoolreisje. De
kinderen gaan naar Kidsplaza in Weert.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf school.
De verwachte aankomsttijd is 15.15 uur. U kunt uw
kind(eren) afzetten en ophalen in de eigen klas.

De kinderen krijgen tijdens deze dag een traktatie.
Attentie: voor het lunchpakketje dient u zelf te zorgen.
Volgende week dinsdag 6 juli, gaan de groepen 3 t/m 7 weer gezellig op
schoolreisje. Hieronder een overzicht van locaties, vertrek- en
aankomsttijden. De kinderen krijgen deze dag een traktatie, voor het
lunchpakketje dient u zelf te zorgen.
Groep

Bestemming

Dag en
datum

Vertrektijd
vanaf school

1-2

Kidsplaza te Weert.

09.00 uur

3

Hullies te Uden.

09.15 uur

16.15 uur

4

Ochtend
ontdekfabriek te
Eindhoven.
Middag Speeltuin
Helmond West.
Dippie Doe te Best.

Dinsdag 29
juni
Dinsdag
6 juli
Dinsdag
6 juli

Verwachte
aankomst
tijd op school
15.15 uur

08.30 uur
LET OP:
08.15 uur op
school
aanwezig zijn!
09.15 uur

16.20 uur

08.45 uur

17.15 uur

09.15 uur

17.00 uur

5
6
7

Ouwehands te
Rhenen.
Toverland te
Sevenum.

Dinsdag
6 juli
Dinsdag
6 juli
Dinsdag
6 juli
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16.45 uur

OUDERBEDANKMIDDAG
Het is een groot genoegen zoveel
bereidheid aan hulp van ouders te
ervaren, echter de coronapandemie
zorgde voor veel onaangename
aanpassingen. Desalniettemin willen
wij alle ouders/verzorgers uitnodigen
die in de afgelopen jaren ondanks de
coronapandemie hun hulp en inzet
hebben geboden. Denkende onder
andere aan de ouders uit de Medezeggenschapsraad, de
Activiteitencommissie, de bibliotheekvrijwilligers, de klassenouders en de
vrijwilligers van de Tussenschoolse Opvang.
Dat doen we op onze ouderbedankmiddag!!!!
Tijdens deze middag krijgen de kinderen en het team de gelegenheid u te
tonen, hoezeer we uw inzet waarderen.
De bedankmiddag is donderdag 8 juli om 13.15 uur in ons Dierdonk“amfitheater” tussen het hoofdgebouw en de dependance. Wij zullen de
1,5 meter afstand in acht nemen. Bij slecht weer komt de
ouderbedankmiddag helaas te vervallen. Wij hopen dat u in de gelegenheid
bent om te komen kijken. Alle (hulp)ouders zijn op deze middag van harte
welkom!!
----------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelden kunt u via dit strookje bij de groepsleerkracht van uw oudste kind,
of via mail administratie@dierdonkschool.nl
Naam: _________________________________
Ja, ik kom naar de ouderbedankmiddag op donderdagmiddag 8 juli 2021.
KIND-OUDER VOORTGANGSGESPREKKEN KOMENDE WEKEN
Omdat wij geloven in partnerschap met de ouders van alle
kinderen hechten wij waarde aan een goede samenwerking en
communicatie. Wij vinden het passend bij eigenaarschap dat
een kind direct betrokken wordt bij deze communicatie. Om dit
te bevorderen nodigen wij u uit voor een “Kind-Ouder voortgangsgesprek”.
Wij geven uw kind graag het woord en de leerkracht zal goed luisteren.
Gelukkig weer gesprekken op ons kindcentrum
Gezien de versoepelingen nodigen wij u weer van harte uit op ons
kindcentrum voor dit kind-oudergesprek. Wij houden daarbij altijd 1,5
meter afstand. Mocht het nodig zijn, dan is er na afloop van ieder gesprek
ruimte voor een moment voor de ouder en leerkracht zonder het kind erbij.
Geeft u dit bij de leerkracht aan a.u.b.
Zijn digitale gesprekken mogelijk?
Mocht het vanwege een gezondheidsrisico voor u onwenselijk zijn ons
kindcentrum te betreden, dan kunt u dit kenbaar maken aan de leerkracht.
Vervolgens kan een digitaal gesprek worden ingepland. U ontvangt een link
van de leerkracht via uw e-mail.
PORTFOLIO
In de komende periode krijgt uw kind zijn/haar portfolio
mee naar huis. Uw kind ontvangt geen rapport. We
ontvangen het portfolio tijdens het kind-oudergesprek
graag weer terug op school. De kinderen van groep 8
mogen het portfolio behouden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
TREKTOCHT GROEPEN (6 →) 7
In het komende schooljaar vindt de jaarlijkse trektocht voor de groepen 7
aan het begin van het schooljaar op 13-14-15 september 2021 plaats.
De informatieavond voor de nieuwe groepen 7 staat gepland
op woensdagavond 8 september. Een leerzame,
sportieve en sociale activiteit die mede tot stand
komt door de organisatie en begeleiding van
studenten van Pedagogische Hogeschool De Kempel.
JIBB+ UITNODIGING VOOR DE KIDSRUN
Hardlopen is gaaf! Kinderen zijn dan ook vaak dol op rennen. Speciaal voor deze
kids organiseren wij tijdens de Halve van Helmond een Kidsrun.
De Kidsrun is voor kinderen van 5 t/m 12 jaar en vindt plaats
op zaterdagavond 17 juli op de atletiekbaan van de Helmondse
Atletiek Club (H.A.C.). Meedoen, sportief bezig zijn en plezier
hebben staan centraal. Alle kinderen ontvangen een medaille!
Dus, trek je sportschoenen aan en kom
op 17 juli naar de atletiekbaan van H.A.C.
op het Molenven in Stiphout. En neem je
broer, zus, vriendjes, neefjes en nichtjes mee!
Klik hier om je in te schrijven. We zien je daar!
Met sportieve groet,
Halve van Helmond & Jibb+
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BEKENDMAKING VERKIEZINGEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Een aantal weken geleden hebben wij een oproep
gedaan voor een kandidaat oudergeleding voor de
Medezeggenschapsraad.
Mevr. Kim
van
der
Meijden heeft zich als enige ouder/verzorger kandidaat gesteld. Dat
betekent dat zij automatisch gekozen is als het nieuwe lid binnen de
oudergeleding. Wij bedanken mevr. Irene Schӧnberger hartelijk
voor haar inzet in de afgelopen jaren binnen de Medezeggenschapsraad.
Even voorstellen:
Ik ben Kim van der Meijden, woonachtig in Dierdonk, 43 jaar oud
en de moeder van Puck en Cato van Hees (groep 3b en 1b) en
partner van Marc. Sinds 2001 werkzaam als strafrechtadvocaat,
hetgeen vanwege de dynamiek in het vak een enorme uitdaging is
in combinatie met het moederschap. Vanuit mijn werk als
strafpleiter ben ik getraind in het grondig bestuderen en analyseren van zaken en
het oplossen van problemen. Ik heb een brede interesse, nuchtere kijk op zaken en
behartig graag de belangen van anderen. Meedenken en meebeslissen daar waar
je de kans krijgt vind ik belangrijk. Ik ben liever “crew-member” dan een van die
beste stuurlui die aan wal staan. Ik beargumenteer graag dingen goed en ben
iemand die ook graag een discussie aangaat, maar wel met een open mindset,
positieve inslag en respect voor een ander. Ik vind het belangrijk sociaal
maatschappelijk betrokken te zijn, te meer als het het welzijn en de ontwikkeling
van onze kinderen betreft. Zo ben ik ook al geruime tijd lid van de oudercommissie
van de Bereboot, iets wat mijns inziens niet een lidmaatschap van de MR
van Kindcentrum Dierdonk in de weg hoeft te staan. Ik ontmoet graag nieuwe
mensen en houd van gezelligheid. Ik denk en hoop dan ook een bijdrage te kunnen
leveren als lid van de MR.
Vriendelijke groet, Kim van der Meijden.

Vanaf schooljaar 2021-2022 bestaat de MR uit de volgende leden:
Ouders:
Anthony van Lierop
Emma van Es-Tiesma
Kim van der Meijden
Koen van Stiphout
Personeel:
Angeli van Oosterhout
Heike Noordzij (voorzitter)
Marli Munsters
Wendy van Berlo (secretaris)
Namens de verkiezingscommissie,
Antony van Lierop, Heike Noordzij en Wendy van Berlo.
DE ACTIVITEITENCOMMISSIE ZOEKT VERSTERKING
De activiteitencommissie is op zoek
naar enthousiaste ouders/verzorgers
die school willen helpen bij de
activiteiten die door het jaar heen
georganiseerd worden voor de
kinderen:
Sinterklaas,
kerst,
carnaval, Koningsspelen, wandelvierdaagse, schoolfotograaf en het
schoolreisje.
Wat houdt de Activiteitencommissie in?
Begin van het schooljaar inventariseren we wie bij welke activiteit aan wil
sluiten. De werkgroep van de activiteit bestaat uit leerkrachten van school
en leden van de activiteitencommissie. Iedere werkgroep zal een aantal
keer per jaar een overleg hebben om het draaiboek door te nemen en de
daarbij behorende zaken/materialen te regelen/organiseren.
6x per jaar heeft de activiteitencommissie ‘s avonds een overleg waarbij we
de stand van zaken doornemen van iedere werkgroep/activiteit.
Heb je interesse of vragen mail dan naar:
activiteitencommissie@dierdonkschool.nl
Met vriendelijke groet,
namens de activiteitencommissie, Ingrid Strijbosch.
ONTVANGEN VAN SCHOOLFOTO’S
Afgelopen vrijdag 25 juni kreeg uw kind de schoolfoto’s mee naar huis.
Om voor nog meer veiligheid voor de kinderen te zorgen en om minder
werk achteraf voor de leerkrachten te creëren, werkt
Vandenberg-ID met een acceptgiro-methodiek.
* U ontvangt de schoolfoto’s nog steeds via ons
kindcentrum. De foto’s worden nog steeds vrijblijvend
aangeboden. U kunt dus kiezen welke foto’s u wel of
niet wilt behouden;
* De retourfoto’s (die u niet wilt behouden) kunt u niet
inleveren op ons kindcentrum! Hiervoor zit voortaan
een retourenvelop bij de foto’s, zodat u de foto’s rechtstreeks aan de door
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ons ingeschakelde fotograaf Vandenberg-ID terug kunt sturen;
* Dit is kosteloos (!) middels een antwoordnummer. Ook de betaling levert
u niet in op het kindcentrum, maar doet u zelf door middel van acceptgiro
of internetbankieren. Uw kind hoeft dus niet meer met geld over straat! Dit
is uiteraard een stuk veiliger;
* Wanneer u geen foto’s retourneert, en ook niet tijdig of voldoende
betaalt, dan ontvangt u een herinnering van de fotograaf. Eventueel
gevolgd door een tweede herinnering met verhoging.
Om met de acceptgiromethode te kunnen werken heeft de fotograaf naast
de naam van de kinderen, ook de adressen nodig t.b.v. het herinneringsen betalingstraject.
Vandenberg-ID, het bedrijf welke wij als schoolfotograaf hebben, werkt
volledig volgens de WBP (wet bescherming persoonsgegevens) en is als
enige (school)fotograaf ISO 9001:2000 gecertificeerd. Het is tevens een
securitybedrijf dat werkt voor diverse multinationals (Philips, SHELL, TNT),
diverse politiekorpsen en de belastingdienst. Uw gegevens zijn bij
Vandenberg-ID in veilige handen.
Middels een contract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als
kindcentrum verstrekken alleen worden gebruikt t.b.v. deze fotoactie.
Eventueel kunt u de foto’s achteraf (niet vrijblijvend) nabestellen via
Vandenberg-ID op telefoonnummer 040-2809666.
Als kindcentrum hebben wij gekozen voor meer veiligheid en gemak.
Wij hopen op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep Schoolfotograaf,
Nicole Rouwette.
SPEEL JIJ MEE BIJ DE OPVANG VAN KINDCENTRUM DIERDONK?
Kinderen mogen bij de opvang
van Kindcentrum Dierdonk
zelf kiezen wat ze in hun eigen
tijd
willen
doen.
Buitenschoolse opvang is ten
slotte vrije tijd van het kind.
Wij zorgen voor een rijke en
uitdagende omgeving waarin
de kinderen zelf mogen
kiezen, maar naast dat
kinderen zelf mogen kiezen
bieden we ook activiteiten
aan.
Kinderen
van
Kindcentrum
Dierdonk
hebben de opvang bezocht,
om te kijken wat er nu eigenlijk allemaal te beleven is bij de opvang van
hun school. Super enthousiast liepen de kinderen door de opvang van ons
kindcentrum. De huishoek was populair, zeker ook bij de oudere kinderen.
Daarnaast zijn er hele grote krijtbordtekeningen gemaakt, is er
gepingpongd en zijn er verschillende spellen gespeeld. De keuzevrijheid
deed de kinderen goed en het verschil tussen onderwijs en opvang was
duidelijk voelbaar. Nog niet alle groepen zijn langs geweest, maar komen
de komende weken nog aan de beurt.
Mocht je twijfelen, ben je nieuwsgierig naar de opvang van Kindcentrum
Dierdonk of wil je gewoon ook een keertje kijken wat je allemaal kunt
doen? Of waar zit nu eigenlijk de opvang van Kindcentrum Dierdonk? Vraag
een rondleiding aan door te bellen naar Eva Verrijt, 06 50 19 36 18. En neem
een kijkje op de website van de opvang: www.korein.nl/dierdonk
Denk je erover na om in het nieuwe schooljaar 2021-2022 opvang te willen
afnemen bij Kindcentrum Dierdonk? We ontmoeten je graag en denken
mee in mogelijkheden. We bieden voorschoolse opvang met gratis ontbijt
en 52 weken per jaar buitenschoolse opvang. Dat is inclusief studiedagen,
speciale activiteiten in vakantieperiodes, peuterdagopvang en
peuterspeelzaal. Dit allemaal in de dependance van Kindcentrum Dierdonk.
Let op: per dag zijn er slechts 16 peuterplaatsen beschikbaar en slechts 22
BSO/VSO plaatsen. Met een vast en hecht team zijn we een kleine opvang
binnen het kindcentrum, waar we inspelen op de behoefte van jouw
kind. Iedereen is welkom.

Nieuwsbrief voor ouders blz. – 4 –

