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Bijzonderheden deze lesweek: 

 
Bijzonderheden volgende lesweek: 

Ma. 18-10 Jubileumdag 25 jaar na opening BS Dierdonk 18-10-1996 
Jaarvergadering Medezeggenschapsraad en 
Activiteitencommissie 

Di.   19-10  

Wo. 20-10 ATTENTIE: STUDIEDAG TEAM, KINDEREN ZIJN VRIJ 

Do.  21-10 Spelletjesmiddag groepen 1 en 2 

Vr.   22-10  
 

Deze nieuwsbrief bevat vijf pagina’s 
 

KINDERBOEKENWEEK – WAT WIL JE WORDEN? 
Tijdens de Kinderboekenweek werken wij rondom het thema Worden wat 
je wil. Alle kinderen op school mogen aan de slag met een beeldende 
opdracht omtrent het thema beroepen.  
Voor de groepen 7 en 8 komt er op dinsdag 12 oktober 
schrijver Frank van Pamelen op bezoek. Door middel van een 
lespakket en leesboeken kunnen de leerlingen zich 
voorbereiden op dit bezoek. 
De groepen 7-8 houden een voorleeswedstrijd. In iedere groep worden 
voorrondes gehouden. De winnaars van de klassen nemen het tegen elkaar 
op in de grote finale. De finale vindt plaats op vrijdagmiddag 15 oktober. 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARVERGADERING  MAANDAG 18 OKTOBER 2021 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN ACTIVITEITENCOMMISSIE  

De leden van de   Medezeggenschapsraad en de 
Activiteiten-commissie komen in een gezamenlijke 
Jaarvergadering weer bijeen, waarbij alle ouders 

en verzorgers worden uitgenodigd. Op de agenda staan het jaarverslag 
2020-2021, de financiële verantwoording voor schooljaar 2020-2021, een 
vooruitblik op de activiteiten schooljaar 2021-2022 en de verhoging van de 
ouderbijdrage 2021-2022.  
Maandag 18 oktober om 19.30 uur. 
U bent van harte welkom! 
 
 
 
 

Ma.  11-10  

Di.    12-10 Schrijver Frank van Pamelen bezoekt KC Dierdonk 

Wo.  13-10  

Do.   14-10   

Vr.    15-10 Afsluiting Kinderboekenweek met finale voorleeswedstrijd 

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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MAANDAG 18 OKTOBER…….EEN BIJZONDERE DATUM! 

Maandag 18 oktober 1996 de officiële opening van Basisschool Dierdonk. 
Maandag 18 oktober 2021 de officiële jubileumdag 25 jaar Basisschool 
Dierdonk (en sinds vorig jaar met de naamwijziging Kindcentrum Dierdonk).  

 

 
 

Deze dag vieren we samen met het Hofstad 
Jeugd Orkest uit Den Haag. In de ochtend 
komen de muzikanten in de groepen 5-6-7-
8 vertellen over hun muziekinstrumenten 
en over het concert dat zij ’s middags ten 
gehore zullen brengen in de gymzaal. 
Voor de groepen 1-2-3-4 komt de 
amusante Miss Twist in de aula haar 
goochelact, ballonnentrucs en andere 
grappige kunsten vertonen. 
 

Ook is deze dag uitermate geschikt om stil 
te staan bij het heugelijke feit dat  
juffrouw Marjolein Verhees  
en juffrouw Yvonne Wouters  
25 jaar geleden op 1 augustus zijn gestart 
op Basisschool Dierdonk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIEDAG TEAM, KINDEREN ZIJN VRIJ   
Alle scholen van Qliq Primair hebben 
op woensdag 20 oktober een gezamenlijke 
studiedag, de kinderen zijn dan vrij.  
 
 

SPELLETJESMIDDAG GROEPEN 1-2  
Donderdagmiddag 21 oktober hebben de kinderen in 
de kleutergroepen 1 en 2 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.  
 

CORONA UPDATE 
[ingezonden]  
Update na versoepelingen  
Het is nu tweeënhalve week 
geleden sinds het gewijzigde beleid op 20 september, waarmee er pas na 3 
besmettingen wordt overlegd over eventuele quarantaineadviezen. We 
kunnen nu een korte balans opmaken van de stand van zaken.  
• Allereerst merken we dat er voor veel minder klassen 
quarantaineadviezen worden gegeven. Vaak blijft het bij 1 of 2 
besmettingen, wat betekent dat het onderwijs niet verstoord wordt.  
• Op een aantal scholen hebben we wel quarantaineadviezen moeten 
geven en op twee scholen aan meer dan één klas. Grote uitbraken op 
scholen blijven tot nu toe uit; wanneer er besmettingen in meerdere 
klassen zijn, is er meestal een duidelijke connectie tussen bijvoorbeeld 
broers/zussen of vrienden.  
• Ook is het zo dat we niet per definitie quarantaineadviezen geven 
wanneer er 3 of meer besmettingen in een klas zijn. Het kan bijvoorbeeld 
gebeuren dat de besmettingen zich alleen binnen bepaalde 
vriendengroepen bevinden die veel buiten de klas met elkaar omgaan. Er is 
dan geen aanleiding om de hele klas in quarantaine te zetten. We hopen 
dat het huidige beleid ook in de toekomst blijft bijdragen aan een soepele 
continuering van het onderwijs en dat grote uitbraken uitblijven. 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?  
Neem dan contact op met de GGD Brabant-Zuidoost  
088 0031 111             of 088 0031 595. 
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 EXTRA ONDERSTEUNING OP KINDCENTRUM DIERDONK 
In de loop der jaren is de ondersteuning op Kindcentrum Dierdonk 
uitgebouwd tot een solide netwerk van expertise, zowel intern alsook in 
samenwerking met externe partners.  
Ondersteuning betreft alle hulp die wordt geboden aan kinderen om het 
welbevinden (lekker in je vel zitten) en het onderwijs goed te laten 
verlopen. Wij hebben dat georganiseerd in onze Oases.  
In de Oase kunnen kinderen om verschillende redenen een fijne werkplek 
vinden. Kort- of langdurige hulp, even tot rust komen; de behoefte van het 
kind staat voorop. 
In de loop van de jaren is de kennis van ons team door middel van scholing 
steeds verder uitgebreid. Daarnaast ontstaat ook een steeds breder 
netwerk van hulp van buitenaf die onze school binnenkomt, hierbij kunt u 
denken aan voorbeelden als logopedie, ergotherapie, jeugd- en 
gezinscoach, psycho-motorische kindertherapie (PMKT) en fysiotherapie.  
Mocht u voor uw kind een hulpvraag hebben, overleg met de leerkracht(en) 
van uw kind om tot een passend aanbod te komen.  
De leerkracht kan u samen met de coaches onderwijs- en kindontwikkeling; 
Marijke Berkers en Fiet van Mourik-de Gouw, verder op weg helpen. 

 
Dit zeggen de kinderen over de Oase:   
De Oase is een rustige plek om te werken. Nu 
maken wij samen een presentatie, maar we 
komen hier ook voor bijvoorbeeld rekenen of om 
een meting af te maken. Britt en Mirthe, groep 8 

Iedere ochtend kom ik in de Oase tijdens de rekenles. Het is er rustig. Je 
bent altijd welkom. Er is genoeg hulp en er zijn fijne leraren. 
Een leerling uit groep 8  
Wij komen lezen in de Oase. Dat is fijn en leuk.  
In de Oase is er ook een poppenhoek en een 
bouwhoek, dat is in groep 3 niet meer. Soms 
komen we ook andere dingen doen zoals 
rekenen of schrijven. 
Een groepje kinderen uit groep 3 

Het is fijn om met iemand in alle rust te 
kunnen praten. Daardoor durf ik nu vaker iets 
te zeggen in de klas of tegen anderen. 
Een leerling uit groep 7 
Ik ga 1x in de week naar juffrouw Fleur. Ze 
helpt me overal bij maar ze helpt me vooral om 
fijn samen te spelen. Een leerling uit groep 5. 

 

 HIPHOP IN JE EIGEN STAD! 
De groepen 5en 6 hebben vorige week deelgenomen aan 
het project 'Hiphop in je eigen stad'. De activiteit bestond 
uit twee onderdelen: een dansworkshop van 45 minuten 
en een korte wandeling van 45 minuten.  
 

Wij zijn naar het kunstkwartieren geweest. de meneer gaf ons uitleg over 
het kunst van graffiti  we zijn geweest met de klas. We hebben naar grafitti 
gekeken en het was mooi. En we hebben gedanst. En dat was ook leuk. En 
we hebben een heel dansje gedaan.                               Groetjes Amy en Lars 

 ONTWERPEND LEREN IN GROEP 5 
Wij hebben de vuurgroep gedaan en we hebben 
geknutseld. En we hadden een vuurplaats gemaakt 
met stenen. Eerst hadden wij karton als stenen 
gemaakt. En daarna hadden wij van oranje papier 
hadden wij een vuurtje gemaakt. En daarna hadden wij 
van bruin papier hout gemaakt. 

Groetjes Jules en Ömer 
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VOSSENJACHT 
In het kader van het jubileumjaar was een van de 
eerste festiviteiten de vossenjacht door de wijk. 
Door weer en wind zijn we op zoek gegaan naar alle 
vossen. Ondanks de regen hebben de kinderen de 
vele vossen toch gevonden en wisten ze het raadsel van 
de letters of puzzelstukjes toch op te lossen: JUBILEUM!  
Daarom krijgen alle kinderen een jubileumshirt dat ze 
op de achterzijde zelf mogen personaliseren.  
Heel hartelijk dank aan de ouders die op deze ochtend hieraan hun bijdrage 
hebben geleverd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 VAN ALLES TE BELEVEN BIJ BSO 
Tijdens de bso-middagen van Kindcentrum Dierdonk zijn er allerlei 
activiteiten die we organiseren. Zo bouwen we hutten en spelen we uren 
verstoppertje. Spelen we in de pannakooi en in de wijk. Ook bakken we 
vaak iets lekkers. Afgelopen week hebben we een heerlijke appeltaart 
gebakken om vervolgens meneer Pieter en meneer Niels te verrassen met 
een lekker stukje appeltaart op school. Steeds meer kinderen weten de weg 
naar de bso bij Kindcentrum Dierdonk te vinden. Ben je ook nieuwsgierig? 
Of zou je een keertje binnen willen kijken?  
Dat kan, vraag gratis en vrijblijvend een rondleiding aan via onze 
website: www.korein.nl/dierdonk Heb je vragen en stel je die liever direct 
via de mail of telefoon, locatiemanager Eva Verrijt is bereikbaar via: 
e.verrijt@korein.nl en/of 06 50 19 36 18.  
 

Naast onze reguliere bso, zijn afgelopen week de workshops gestart. Beide 
workshops zitten helemaal vol. Op maandagmiddag is een grote groep 
kinderen aan het oefenen met verschillende dansen voor de workshop: 
Dansen in een videoclip. Op donderdagmiddag komt er een groep kinderen 
uit de bovenbouw alles leren over Gaming.  
 

Ook wordt het op de peuterdagopvang / peuterspeelzaal van Kindcentrum 
Dierdonk steeds voller. Meer ouders weten ook Kindcentrum Dierdonk te 
vinden voor peuterwerk. Meer informatie voor peuterwerk, kijk op onze 
website: www.korein.nl/Dierdonk of bel met locatiemanager Eva Verrijt. 

e.verrijt@korein.nl 
 tel. 06 50 19 36 18 

www.korein.nl 
 
 
 

http://www.korein.nl/dierdonk
http://www.korein.nl/Dierdonk
https://www.wijzijnjong.nl/
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 JIBB+ ZAALVOETBALTOERNOOI 
In de kerstvakantie is het weer zover! Het 
zaalvoetbaltoernooi van Jibb+! We hebben sporthal 
Suytkade dit keer van 28 t/m 30 december vast kunnen 
leggen, wat betekent dat we weer lekker ruime 
speelschema’s hebben per categorie! 
Vanaf vrijdag 15 oktober gaat de inschrijving open via 
www.jibbplus.nl/zaalvoetbal. Er wordt 5x5 gespeeld op 4 velden 
(dispensatiespelers zijn dit jaar niet toegestaan!). Per categorie mogen er 
maximaal 2 teams vanuit dezelfde organisatie meedoen. Kosten zijn €7,50 
per team. 
De volgende categorieën spelen op de onderstaande data en tijden: 
 

Tijd 28-12-2021 29-12-2021 30-12-2021 

09.00-12.30 6-7 jaar gemengd 10-12 jaar jongens 8-9 jaar gemengd 

13.00-17.00 10- 12 jaar meiden   

Let op: tijden zijn onder voorbehoud, de dagen en dagdelen niet. 
 

Mochten jullie vragen hebben, dan kun je deze stellen via 
straatvoetbal@jibbplus.nl of 0492-347071. 
 

WIL JE WETEN OF PLEEGZORG IETS IS VOOR JOU?                                            

[ingezonden] 
Volg de informatieavond op 11 oktober 
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; 
wist je dat dat ook pleegzorg is?  
Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang 
binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie 
Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een 
kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom 
hard nodig. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou? 
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien 
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een 
van de maandelijkse (online) informatieavonden. De eerstvolgende is op 
maandag 11 oktober van 20.00 tot 22.00 uur bij Cultuurcentrum, 
Marinetplein 1 in Deurne. Tijdens deze avond worden alle kanten van 
pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een 
ervaren pleegouder over de eigen ervaring. 
Aanmelden 
Vrijblijvend aanmelden voor een (online) informatieavond kan via 
https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl. Ook kan je via deze link een 
informatiepakket over pleegzorg aanvragen. 
Meer informatie Op www.pleegzorg.nl  en www.combinatiejeugdzorg.nl  
vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes en 
ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders. 

 

http://www.jibbplus.nl/zaalvoetbal
mailto:straatvoetbal@jibbplus.nl
https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl/
http://www.pleegzorg.nl/
http://www.combinatiejeugdzorg.nl/

