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VAN HARTE WELKOM! 
In het nieuwe schooljaar mogen we nieuwe 
leerkrachten aan het team toevoegen. 

 
JUFFOUW HELGA HENDRIKS – FLEDDERUS 
Mevr. Helga Hendriks-Fledderus werkt sinds 2011 in 
het basisonderwijs. Vanaf 6 september zal zij les 
gaan geven op Kindcentrum Dierdonk aan groep 7B 
en groep 5B. Verder zij zal gedurende dit schooljaar 
de implementatie van de onze nieuwe methode 
wereldoriëntatie mede vorm gaan geven. 

Wij heten juffrouw Helga van harte welkom op onze school en wensen haar 
veel succes en werkplezier toe! 
 

JUFFOUW VERA DEENEN 
Mevr. Vera Deenen is onze nieuwe orthopedagoog. Zij 
werkt tevens als orthopedagoog bij het casusteam van 
Qliq Primair en bij SBO De Toermalijn en is verder 
aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk 
geweld. 
Tijdens onze eerste kennismaking was er al direct een 
fijn contact met onze interne begeleiders.  
Wij heten juffrouw Vera van harte welkom op onze 
school en wensen haar veel succes en werkplezier toe! 

 

JUFFOUW MAARTJE SMITS 
Inmiddels hebben wij een vakdocent Beeldende 
Vorming aan ons weten te binden voor het nieuwe 
schooljaar. Mevr. Maartje Smits is recent 
afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten 
Utrecht. Ze ziet er naar uit om voor ons binnen 
creatieve talentontwikkeling van betekenis te zijn.  
Wij heten juffrouw Maartje van harte welkom op onze   

          school en wensen haar veel succes en werkplezier toe! 
 

JUFFOUW MARIEKE VAN DEN HURK 
Hoewel mevr. Marieke van den Hurk al in de afgelopen weken op onze 
school werkzaam is in de groepen 1 heten we haar nogmaals in het nieuwe 

schooljaar van harte welkom en wensen we haar veel 
werkplezier toe! 
 
 
 
 
Op dit moment volgen er gesprekken met een nieuwe 
gymdocent, een nieuwe dramadocent, een nieuwe 
bewegings-ondersteuner en we hopen in de komende 

periode ook nog twee vacatures in te vullen. Hoewel er op dit moment een 
grote schaarste is onder onderwijspersoneel, houden we goede moed. 

Ma.  12-07 Informatieochtend voor nieuwe ouders 

Di.    13-07 Jaarafsluiting Activiteitencommissie 

Wo.  14-07  

Do.   15-07 Inschrijvingen nieuwe leerlingen 
Musical groep 8A voor de kinderen van 4B, 5B, 6B, 7B 

Vr.    16-07 Musical groep 8B voor de kinderen van 4A, 5A, 6A, 7A 

Ma.  19-07 Afscheidsavond groep 8A in het TOV-gebouw 

Di.    20-07 Afscheidsavond groep 8B in het TOV-gebouw 

Wo.  21-07 Interne verhuizing 

Do.   22-07 Kennismaking nieuwe groep 

Vr.    23-07 Laatste schooldag, alle kinderen zijn ’s middags vrij 

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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KENNISMAKINGSMIDDAG 
Donderdagmiddag 22 juli gaan de kinderen ’s middags naar 
hun nieuwe klaslokaal, naar hun nieuwe juf of meester en 
ontmoeten daar hun (nieuwe) klasgenootjes.  
De kinderen hebben afgelopen vrijdag reeds persoonlijk een 
uitnodiging gehad.  

ATTENTIE: 
De kleuters mogen donderdagmiddag 22 juli  
10 minuten eerder (14.50 uur) opgehaald worden! 
 

 

VRIJDAG AFSCHEIDSOCHTEND 
Vrijdag 23 juli nemen we zoals gebruikelijk op een sfeervolle 
manier afscheid van elkaar. Een aantal groepen presenteert zich 
buiten, aan de achterzijde van het hoofdgebouw in ons eigen 
amfitheater, om middels liedjes en dansjes de vakantie in te 
zingen en het schooljaar uit te luiden. 

Andere groepen hebben tijdens de ouder-bedankmiddag 
opgetreden en zij mogen nu genieten van de voordrachten van 
de andere kinderen. 
 

Met droog weer bent ook u van harte welkom om te komen 

kijken. Aanvang om ± 10.55 uur. 
 

Bij slecht weer is er een alternatief programma in de aula.  

Helaas is er dan vanwege ruimtegebrek, geen mogelijkheid 
voor ouders om dit afscheid bij te wonen. 
 

SCHOOLAGENDA VOOR DE NIEUWE GROEPEN 8 IN 2021-2022 
Aangezien in diverse winkels de schoolspullen 
voor komend schooljaar al weer aanwezig zijn, willen we 
u er op attenderen dat ook komende schooljaar de 
leerlingen van groep 8 een schoolagenda van school 
krijgen. Hierin wordt het huis- en leerwerk gepland en genoteerd, als 
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In groep 6 en 7 zal gewerkt 
worden met kalenderbladen in de huiswerkmap van de leerlingen. Het 
aanschaffen van een schoolagenda door uw kind is dan ook niet nodig.  
 

STEEDS MEER KINDEREN VINDEN DE WEG NAAR DE BSO VAN 
KINDCENTRUM 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, 
buitenschoolse opvang 52 weken per jaar 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 peuter plaatsen 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.  
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. Steeds meer kinderen van Kindcentrum 
Dierdonk vinden hun weg naar de BSO. Als ze eenmaal aan het spelen zijn 
willen ze graag blijven en meer ontdekken. Er worden optredens gegeven 
op het podium, discofeestjes gehouden na school en de hoogste torens 
worden gebouwd van al het bouwmateriaal.  
Vraag nog snel voor de zomervakantie een rondleiding aan! Dan bespreken 
we de opvangmogelijkheden 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  
 

GEVONDEN VOORWERPEN ONDER HET AFDAK   
Zoals gebruikelijk zullen we aanstaande woensdag 
tussen 11.30 en 13.00 uur en volgende week 
woensdag de gevonden voorwerpen tentoonstellen 
onder het afdak (ingang groepen 3), zodat u misschien 
nog een jas, gymschoenen, broodtrommel of een tas 

van uw kind terug kunt vinden. De bruikbare spullen die achterblijven, 
geven we na de laatste schooldag aan een goed doel.   
 
 

DE LAATSTE WEEK VOOR GROEP 8 
Volgende week is het de allerlaatste week voor de leerlingen van de 
groepen 8 op Kindcentrum Dierdonk. Na de zomervakantie starten zij met 
hun vervolgopleiding in het Voortgezet Onderwijs. 
 

http://www.korein.nl/dierdonk
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AANVANG VAKANTIE 
Voor de leerlingen van de groepen 8 start op donderdagmiddag 
22 juli om  12.00 uur reeds de zomervakantie! 
 

BESTE OUDERS: LAATSTE DAG GROEP 8  →  OPVANG? 

De zomervakantie van de leerlingen van groep 8 begint op  
donderdag 22 juli om 12.00 uur. 
’s Middags ontvangt de leerkracht namelijk de nieuwe 
kinderen uit de huidige groep 7. 
Om te zorgen dat uw kind vanaf dat tijdstip onder toezicht is 
en in goede handen, verzoeken wij u vriendelijk voor opvang te 
zorgen voor uw zoon / dochter. 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
  
 

AFSCHEIDSAVOND EN MUSICAL GROEPEN 8 
De kinderen uit de groepen 8 nemen afscheid van 
onze school met de musical: “Expeditie 
Beachclub”. Een musicalspektakel met vrolijke 
liedjes, ontroerende solo’s en een spannend 
verhaal. 
Data optreden en uitreiking getuigschrift: 
Groep 8A   maandag  19 juli    
Groep 8B   dinsdag  20 juli   
De avonden beginnen om 19.00 uur in het TOV-gebouw, Azalealaan 40, 
5701 CM Helmond. Natuurlijk zijn de gezinnen van de leerlingen van de 
groepen 8 van harte welkom om bij deze speciale gebeurtenis aanwezig te 
zijn. Deze avonden zullen rond 22.00 uur eindigen. 
 

HET GA JULLIE GOED! 
De leerlingen van groep 8 gaan een nieuwe schoolomgeving 
opzoeken, om zich daar verder te kunnen ontwikkelen, naar wij 
hopen, als zelfstandige, creatieve en talentvolle volwassenen.  
Wij danken de ouders/verzorgers, voor het door hen 

gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren in Kindcentrum 
Dierdonk.  

Wij wensen u en uw kind(-eren) 
alle geluk en voorspoed toe! 

 

SCHOOLKAMP 2021 GROEPEN 8 
Vorige week hebben de leerlingen van groep 8 genoten van het 
schoolkamp. Er waren vele hoogtepunten, waaronder een bosspel, de 
filmavond, bingo en de disco. Graag willen we iedereen die dit mede 
mogelijk heeft gemaakt, hartelijk bedanken.                           
Schoolkamp: 
Door Nikki en Lotte, 8A:  
Vanaf 9:00 tot 10:00 gingen wij 
verdeeld op de fiets naar het 
kampterrein ‘Brabantbos Lodge 
Groepsaccommodatie’, onderweg 
had je een keer pauze om wat te 
eten. De fietstocht duurde ongeveer 
1,5 uur. Toen we aankwamen op het 
kampterrein hadden we even vrije 
tijd tot de rest er was. Na de lunch 
kregen we nog even vrije tijd, na een poosje moesten de meiden de 
slaapzaal inrichten en de jongens levend stratego doen. Toen de jongens 
klaar waren met levend stratego wisselden we om. We aten in de avond 
kippensoep met macaroni. Na het eten gingen we bingo doen met allemaal 
leuke prijsjes. Later kwamen een paar juffen en meesters ons vergezellen, 
ze gingen met ons het smokkelspel spelen. In de avond gingen we de film 
Norbit kijken, een leuke comedy film om met zijn allen te zien. Na een tijdje 
moesten we naar de slaapzalen om te slapen. 
De volgende dag werden we met een knallende toeter wakker gemaakt. 
We moesten meteen naar de recreatiezaal. Na de ochtendgymnastiek we 
naar de eetzaal. Na het eten gingen de meisjes knutselen en de jongens 

mastermind spelen dat werd na een 
poosje omgewisseld. Daarna kwamen 4 
juffen om met ons een paar spellen te 
doen. We speelden voetbal, volleybal, 
trefbal en b-bal. toen kregen we vrije tijd. 
We aten tomaten soep en 
pannenkoeken. Na het eten werd het 
kampvuur aangestoken. Toen hebben we 
smores (marshmallows met een koekje) 
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gemaakt. Na een tijdje ging het regenen dus zijn we naar binnen gegaan en 
hebben we Norbit afgekeken. Toen Norbit af was mocht je je slaapzak en 
kussen halen en gingen we ‘The Mask’ kijken. Die hebben we niet afgekeken 
want later moesten we naar bed. 

De volgende ochtend hadden we buiten ochtendgymnastiek. Na de 
ochtendgymnastiek mochten we weer gaan eten. ‘S ochtends hebben we 
het zwoods loopspel gespeeld. Bij het middageten werd de uitslag bekend 
gemaakt. Onze klas begon met de sterren quiz, en de andere klas begon 
met het water-spons-vuur spel. Toen de sterren quiz afgelopen was 
wisselden we om. Gilbert en juf Wendy 
deden daarna nog een steen-papier-
schaar battle. Later bij het avondeten 
kregen we friet met een frikandel of een 
kroket. Na het eten moest je je 
klaarmaken voor de disco. Toen 
iedereen klaar was kon de disco 
beginnen. Het was heel erg leuk en er 
was ook een DJ. Als afsluiting gingen we nog een liedje voor je klas draaien. 
Ten einde van de disco moesten we gaan slapen. 
De volgende ochtend mochten we een beetje uitslapen, we hadden ook 
niet veel ochtendgymnastiek omdat we nog erg moe waren van de disco. 
Na de ochtendgymnastiek kregen we weer lekker ontbijt en wat vrije tijd. 
Na een poosje moest iedereen verzamelen in de recreatiezaal en gingen we 
‘The Mask’ afkijken. Uiteindelijk ging je met je eigen groep terug naar 
school en mocht je meteen naar huis. Kort samengevat, het kamp was echt 
heel leuk.                                                               
Door Robin, Max en Boris, 8B 

Dag 1: We fietsten naar de kamplocatie. 
Toen we er waren gingen we lunchen. 
Daarna gingen we levend stratego spelen. 
Toen hadden we bingo gedaan. We gingen 
eten na het eten gingen we het 
smokkelspel spelen daarna gingen we een 
film kijken en toen gingen we slapen. 
Dag 2: We werden wakker gemaakt door een SIRENE! dat was niet heel fijn 

maar het leuke was dat je daarna 
ochtendgymnastiek moest doen. Daarna 
gingen we eten en onze eigen spullen 
afwassen. We deden nog mastermind en 
creatieve dingen. We hebben in de avond 
kampvuur gehad en gezongen. Op het eind 
gingen we een film kijken en slapen. 

Dag 3: Toen hebben we een heel leuk zweeds loopspel gedaan,en de 
sterren kwis. Daar hebben wij mee gewonnen ons team was Max,Boris,Lise 
k, Djeslinn. Toen hebben we nog een hele leuke disco gehouden en dat was 
heel leuk want er was snoep, en we hebben heel veel gedanst. 
Dag 4: Als eerst werden we wakker 
gemaakt en gingen we daarna 
ochtendgymnastiek doen. Als 2e 
gingen we eten daarna hadden we 
onze spullen opgeruimd daar heeft 
meester Mike ons mee geholpen. We 
hadden de film nog afgekeken. Toen 
we daar mee klaar waren vertrokken 
we. we fietsten toen naar school daar 
stonden de vaders en moeders al op ons te wachten. Toen moesten we nog 
even tegen de meester zeggen dat we naar huis gingen anders wist hij niet 
waar we waren. 

Groep 8A 
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Groep 8B 
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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 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 2021-2022 
 

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

Het is wederom een succesvol schooljaar 
geweest voor het overblijven op de 
Dierdonkschool. Er zijn veel activiteiten 
aangeboden voor de kinderen. 
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. Onze vrijwilligers 
hebben het werk met overgave en positieve inzet gedaan. Helaas gaan er 
enkele vanwege persoonlijke omstandigheden stoppen. Daarom zijn wij 
voor het volgende schooljaar  opnieuw 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  
 

 

T S O 

mailto:administratie@dierdonkschool.nl

