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Bijzonderheden volgende lesweek 

 

Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s 
 

SCHOOLREISJES 
Dinsdag 6 juli gaan de groepen 3-4-5-6-7 weer gezellig op schoolreisje.   
Hieronder een overzicht van locaties, vertrek- en aankomsttijden.  

 
 
 
 

Attentie: De kinderen krijgen op deze dag een traktatie van 
de Activiteitencommissie, voor het lunchpakketje dient u zelf te zorgen.   
Wij wensen alle kinderen en hun begeleiders heel veel plezier! 

Werkgroep Schoolreisjes. 
 

Groep  Bestemming  Dag en datum  Vertrektijd 
vanaf school 

Verwachte 
aankomst 
tijd op school  

3 
 

Hullies in Uden Dinsdag  
6 juli 

09.15 uur 16.15 uur 

4 Ochtend De Ontdekfabriek 
in Eindhoven 
Middag Speeltuin  
Helmond West 

Dinsdag  
6 juli 

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

16.20 uur 

5 Dippie Doe  
In Best 

Dinsdag  
6 juli 

09.15 uur 16.45 uur 

6  
 

Ouwehands dierenpark 
in Rhenen 

Dinsdag  
6 juli 

08.45 uur 17.15 uur 

7 Toverland 
in Sevenum 

Dinsdag  
6 juli 

09.15 uur 17.00 uur 

 

         
 

 
 
 
 

DANK U WEL 
In het begin van de maand mocht ik mijn 25-jarig jubileum als directeur van 
Basisschool Dierdonk vieren. Ik kijk daar met veel dankbaarheid op terug. 
Ik wil iedereen (kinderen, ouders, leerkrachten, onderwijs ondersteunend 
personeel, MT, AC, wijkbewoners, -verenigingen en schoolrelaties) 
bedanken voor de lieve mails, mooie kaarten, 
bloemen, geschenken, kindertekeningen en 
gedichten die ik mocht ontvangen.  
De rode loper, het jubileumlied op het 
schoolplein, de optredens van de kinderen in 
de aula, de festiviteiten in de klassen, de 
feesttaart en de ballonnen, het hijsen van de 
Dierdonkvlag, de doedelzakspelers, de 
kleurplaten, de posters, de versieringen, het 
fotoalbum, de jubileumspeld…….het kon niet 
mooier.  
Heel veel dank aan allen  
die dit jubileumfeest mogelijk maakten! 
 
 

Ma.  05-07 Informatieochtend voor nieuwe ouders   

Di.    06-07 Schoolreis 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 

Ma.  12-07 Informatieochtend voor nieuwe ouders   

Di.    13-07 Jaarafsluiting Activiteitencommissie 

Wo.  14-07 Leerlingenraad 

Do.   15-07 Inschrijvingen nieuwe leerlingen 

Vr.    16-07  

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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AFSCHEID 
 

JUFFROUW NICOLE VAN HET SCHIP 
Als leerling was juffrouw Nicole van het Schip al vanaf 7 
september 1998 op Basisschool Dierdonk in groep 5-6-7 en 
8. Als juffrouw werkt ze sinds 2013 op Basisschool 
Dierdonk. Juf Nicole startte in dat voorjaar met de 
instroomgroep, daarna volgden de groepen 3a, 4b, 4b, 1-
2e, 1-2a, 1-2a, 1-2c en 4b. Jawel, negen jaren in de 
onderbouw. Maar juf Nicole was incidenteel zeer breed 
inzetbaar, ook in de midden- en bovenbouw was ze als een 

vis in het water. Zij heeft als coördinator Gezonde School ervoor gezorgd, 
dat wij diverse vignetten hebben behaald, daar zijn we trots op! Zij wil nu 
haar horizon verbreden en heeft mobiliteit aangevraagd om te gaan 
werken op IKC Trudo in Stiphout. 
Wij danken juffrouw Nicole voor haar inzet en betrokkenheid en wensen 
haar veel geluk, voorspoed en gezondheid in de toekomst! 
 

 

Wij danken onze collega Nicole 
voor de prettige samenwerking  

en de goede begeleiding van de kinderen. 
Wij wensen haar heel veel plezier  

en succes op haar nieuwe werkplek! 
 

 

 
 

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 bibliotheek-
vrijwilligers, de klassenouders en de vrijwilligers van de Tussenschoolse 
Opvang.  
Dat doen we donderdag 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 
aanstaande 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. 
 

METEN IN GROEP 3 
De kinderen van groep 3 hebben 
vorige week tijdens de rekenles 
geleerd wat 1 meter is. Zijn er kinderen 
in de klas die kleiner zijn dan 1 meter? 
Hoeveel centimeters zitten er in 1 
meter? Hoeveel meter is ons digibord? 
Er zijn vakken op de speelplaats 
getekend van 2 bij 3 meter. Hoeveel 
kinderen passen er in dat vak? En hoe 
meet je dit dan makkelijk? De kinderen waren reuze enthousiast. Ze zijn 
gaan ontdekken en onderzoeken…wat vinden ze dat toch leuk om te doen! 
 

mailto:administratie@dierdonkschool.nl
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SPORTDAG 9 JULI – ETEN EN DRINKEN MEENEMEN 
We verheugen ons op de sportdag van vrijdag 9 juli. Het sport- en 
spelprogramma ziet er als volgt uit: 
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 ‘De Braak’. 
Programma in continurooster van 8.30 tot 14.00 uur. 
 

Wat nemen de kinderen op deze dag mee: 
- Sportkleding 
- Fruit en drinken 
- Een navulbare fles 
- Eventueel zonnebrandcrème 
- Groepen 5-6-7-8 een lunchpakket i.v.m. het continurooster. 
Ook de hulpouders willen we vragen om zelf voor fruit en eventueel een 
lunchpakketje te zorgen. Wij zorgen voor koffie en thee!  
We gaan er samen een leuke en sportieve dag van maken!  
 
 
 
SCHOOLREISJE GROEP 1-2 
De groepen 1-2 zijn afgelopen week op schoolreis geweest naar Kidsplaza 
in Weert. Wat hebben we het toch fijn gehad! De kinderen hebben liedjes 
gezongen in de bus, de hele dag kunnen spelen in de binnen- en 
buitenspeeltuin en kregen zelfs een lekker ijsje. Sommige kinderen vonden 
het zelfs de mooiste dag van hun leven!  
 

Ik ben op schoolreisje geweest met een grote bus met 2 stukken op elkaar. 
Wij mochten boven zitten. We hebben heel veel liedjes gezongen en onze 
juf had ook een liedje gezongen door de microfoon. We hebben heel veel 
gespeeld en ik ben van de grote blauwe glijbaan gegaan. De juf ging ook 
van de blauwe glijbaan! We kregen ook een ijsje, dat was echt lekker. Ik wil 
elke dag op schoolreis!   

 

 

INTERVIEW MET DE UNIVERSITEIT VAN UTRECHT “LEZEN = WETEN” 
We gebruiken al enkele jaren de methode “Lezen = 
Weten” voor begrijpend lezen op Kindcentrum Dierdonk. 
Deze methode wordt ingezet in de groepen 4 t/m 8. Wat 
deze methode bijzonder maakt, is dat kinderen aan de 
hand van strategiekaarten verschillende teksten beter 
leren begrijpen. Vaak worden de teksten van wereldoriëntatie hieraan 
gekoppeld, om de lessen meer betekenisvol te maken. 
Omdat wij een van de weinige scholen zijn die gebruik maken van deze 
methode, heeft de Universiteit van Utrecht ons benaderd voor een online 
interview. Zij hebben onderzoek gedaan naar een kwalitatief goede les voor 
begrijpend lezen. 
Enkele bevindingen uit dit onderzoek: 
- Het is belangrijk dat je als leerkracht het voorbeeld geeft (modellen); 

- Het is belangrijk dat je leesstrategieën aanbiedt (vragen stellen, tekst 

verkennen, voorspellen, teruglezen woordraadstrategieën, 

samenvatten); 

- Er moet aandacht zijn voor tekststructuren (vergelijken, probleem-

oplossing, chronologie, oorzaak-gevolg); 

- Er moet aandacht zijn voor verschillende ‘soorten kennis’ (weten ‘dat’, 

weten ‘hoe’ en weten ‘waarom’). 

Uit het universitair onderzoek blijkt dat de 
methode “Lezen = Weten” meer aan deze 
bovenstaande punten voldoet dan traditionele 
methodes. Voor ons een bevestiging dat we een 
goede  keuze hebben gemaakt! 
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Deze week herstart na lockdowns en leerlingenbubbles 
Voor de kerstvakantie hebben we een start gemaakt met het 
groepsdoorbrekend aanbieden van begrijpend leeslessen, met behulp van 
de strategiekaarten van “Lezen = Weten”. Dit doen we om beter aan te 
kunnen sluiten bij het niveau van het kind. Deze week pakken we deze 
manier van werken weer op.  
Ook de groepen 1 t/m 3 nemen deel aan het 
groepsdoorbrekend werken. Deze kinderen 
focussen zich dan op begrijpend luisteren 
middels de methode “CPS begrijpend 
luisteren”. 

 
LAATSTE WEKEN SCHOOLBIBLIOTHEEK DE LEESRUPS 
Het is bijna zomervakantie en ook de 
bibliotheek op school is dan dicht. Aanstaande 
maandag 12 juli, dinsdag 13 juli en woensdag 
14 juli hebben alle kinderen de mogelijkheid 
hebben om hun boek om te ruilen. 
Tot en met dinsdag 20 juli kunnen er nog 
boeken ingeleverd worden. De geleende boeken mogen ook na de vakantie 
worden ingeleverd. Boeken die op onze school zijn geleend, moeten hier 
ook worden ingeleverd. 
In de eerste schoolweek (van 6 t/m 10 september) kunnen kinderen alleen 
boeken inleveren. Op maandag 13 september gaat de bibliotheek weer 
open. In de eerste nieuwsbrief staat dan het rooster, wanneer de groep van 
uw kind aan de beurt is. 
Let op: De kinderen van de groepen 8 worden gevraagd om vòòr de 
zomervakantie hun boeken in te leveren. 
Mocht uw kind meer boeken willen lezen, dan is de bibliotheek in het 
stadscentrum gewoon open. Denkt u wel aan het bibliotheekpasje op 
school? De kinderen kunnen het terugvragen bij de leerkracht. Wij wensen 
de kinderen een zonnige leesvakantie!     

 

TUSSENSCHOOLSE OPVANG 2021-2022 
Wijziging abonnementen TSO 
Ouders van kinderen die nu gebruikmaken van de TSO en hun huidige 
abonnement komende schooljaar 2021-2022 willen behouden, hoeven niet 
te reageren.   
Mochten er echter wijzigingen zijn voor wat betreft het huidige 
abonnement van uw kind, wilt u dit doorgeven aan de schooladministratie 
(mevr. Mieke Aarts en mevr. Marlène Soerowirjo) 0492-512021 of via 
administratie@dierdonkschool.nl 
Mochten er nog nieuwe ouders / verzorgers zijn die nog geen 
inschrijfformulier TSO hebben ingevuld en die wel gebruik willen gaan 
maken van de TSO vanaf de eerste weken van het nieuwe schooljaar, 
kunnen blanco inschrijfformulieren telefonisch of per mail aanvragen bij de 
schooladministratie.  
 

TUSSENSCHOOLSE OPVANG IETS VOOR U? 
We zijn op zoek naar gemotiveerde activiteitenbegeleiders TSO 
 

Er worden veel activiteiten aangeboden 
voor de kinderen. En we zijn op zoek naar 
uw hobby of talent. Houdt u van 
bloemschikken, schaken, koken, borduren, 
tafelvoetbal, crea, toneelspelen of heeft u 
andere interesses die ook voor kinderen interessant kunnen zijn? 
Wij zien dat de kinderen met plezier overblijven en dat komt het 
middaggedeelte van de schooldag  voor het onderwijzend personeel en de 
kinderen ten goede. Ook voor het volgende schooljaar  zijn wij op zoek naar 
gemotiveerde vrijwilligers bij onze tussenschoolse opvang. U ontvangt een 
gepaste vrijwilligersvergoeding. 
Heeft u interesse om tussen de middag gezellig met 
de kinderen te lunchen en aansluitend een activiteit 
te doen, meldt u dan aan bij het overblijfteam. Wilt 
u meer informatie, dan kunt u  bellen met 
coördinatrice Maria van Woerkom 06-44157520.  
U bent van harte welkom! 

mailto:administratie@dierdonkschool.nl

