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Bijzonderheden deze 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  

Bijzonderheden volgende lesweek: 

 

Deze nieuwsbrief bevat zes pagina’s 
 

JAARVERGADERING  VANAVOND 19.30 UUR 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANDAAG MAANDAG 18 OKTOBER…….EEN BIJZONDERE DATUM! 

Vandaag is het feest op school!  
Maandag 18 oktober 2021 de officiële jubileumdag 
25 jaar Basisschool Dierdonk. Daar hoort muziek, 
gezelligheid en iets lekkers bij! 
Ochtendprogramma: 

Alle groepen verzamelen op het hoofdplein; we zingen het 
Dierdonklied; strijken de Dierdonkvlag en hijsen de jubileumvlag. 
Juffrouw Marjolein en juffrouw Yvonne laten symbolisch twee 

ballonnen op. Daarna is er in de pauzes een popcornkraam op het 
schoolplein. 
Aankomst van het Hofstad Jeugd Orkest uit Den Haag. De 
muzikanten geven in de groepen 5-6-7-8 uitleg over hun 
instrumenten en het middagconcert. 
Middagprogramma: 
In de gymzaal is een concert van 
het HJO voor de groepen 5-6-7-8 
In de aula treedt de amusante 
Miss Twist op voor de groepen 
1-2-3-4 met haar goochelact, 
ballonnentrucs en andere grappige kunsten. 
 

Ma.  01-11 Tevredenheidsenquêtes voor kinderen, ouders                         
en leerkrachten 

Di.    02-11  

Wo.  03-11  

Do.   04-11   

Vr.    05-11 Jurybezoek in het kader van De Excellente School 

http://www.dierdonkschool.nl/
http://www.korein.nl/dierdonk
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VANDAAG 25 JAAR GELEDEN 

Op vrijdag 18 oktober 1996 (de dag voor de herfstvakantie) vond de 
officiële opening van Basisschool Dierdonk plaats. Alle 131 leerlingen 
mochten een ballon oplaten. De gele klimrekken “de slang” en “de slak” 
werden onthuld. En er werd op het schoolplein een Dierdonkboom geplant, 
die de kinderen later schaduw zou moeten bieden tijdens warme zomers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De eerste foto van de schoolfotograaf in mei 1997 met alle kinderen en 
leerkrachten in het eerste schooljaar van de school.  
Met linksboven de jonge aanplant van de Dierdonkboom en rechtsboven 
meneer Pieter, juffrouw Marjolein en juffrouw Yvonne die na 25 jaren nog 
steeds op school aanwezig zijn. 
We zijn van plan om op het einde van het schooljaar een grootse feestweek 
te organiseren, waarbij ook oud-leerlingen, -ouders en –leerkrachten 
tijdens een reünie elkaar weer kunnen ontmoeten. En vanzelfsprekend is 
er nog meer feest voor alle huidige kinderen, ouders en leerkrachten! 
 

LET OP: WOENSDAG STUDIEDAG TEAM, KINDEREN ZIJN VRIJ   
Alle scholen van Qliq Primair Onderwijs 
Helmond 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.  
 

GEEN HOOFDLUISCONTROLE NA DE HERFSTVAKANTIE  
Normaal gesproken worden de kinderen de 
eerste woensdag na de herfstvakantie gecontroleerd op 
luizen.  

Bij dezen vragen wij u om uw kind(eren) zelf goed te (blijven) controleren 
en mocht u thuis bij uw kind luizen/neten ontdekken, dat u zich blijft 
melden bij de leerkracht. Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.  
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JUFFROUW SOPHIE ALS BRUID 
Juffrouw Sophie is met haar man 
Luck afgelopen vrijdag in het 
huwelijksbootje gestapt. Wij wensen 
de kersverse bruid en bruidegom 
heel veel geluk en 
voorspoed toe. Van 
harte gefeliciteerd! 
 
 
 
 
 
 
ENQUÊTES IN NOVEMBER  
Zoals reeds met u gecommuniceerd in onze 
Nieuwsbrief van juni,  worden er dit najaar 
Kwaliteits- en Tevredenheidenquêtes afgenomen 
bij kinderen, ouders en medewerkers.  
In samenwerking met bureau OIG (Onderzoek en 
Innovatie Groep) gaan wij jaarlijks korte enquêtes 
afnemen passend bij een thema. Deze enquêtes 
worden afgenomen op alle scholen behorende bij 
QliQ Primair Onderwijs te Helmond. 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen is de Werkgroep 
Kwaliteitsverbetering betrokken geweest bij de invulling van 
deze enquêtes. Ook de Medezeggenschapsraad is betrokken 
bij de enquête voor u als ouder. Bij deze enquêtes worden 

additionele vragen toegevoegd betreffende onze schooltijden.  
Het jaarthema van de eerste enquêtes zal zijn: Relatie. 
U ontvangt in november per e-mail een uitnodiging voor de ouderenquête. 
De kinderen zullen de enquête die voor hen bestemd is op school in gaan 
vullen.  
Wij hopen van harte dat u de tijd neemt deze enquête 
in te vullen. Met die informatie kunnen wij weer verder 
bouwen aan borging van het goede en verbetering waar 
nodig. Bij voorbaat dank! 

Namens de werkgroep Kwaliteitsverbetering. 
Niels Bevers, 

Adjunct-directeur.  
Vragen? 
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen voor de werkgroep 
Kwaliteitsverbetering dan kunt u deze doorgeven per mail via 
n.bevers@dierdonkschool.nl 
 

LERARENTEKORT RAAKT OOK DIERDONK 
U leest of hoort het in de media wellicht ook met grote regelmaat: het 
lerarentekort. Helaas hebben wij op dit moment ook te kampen met dit 
landelijke probleem. Inmiddels hebben wij drie (!) vacatures uitstaan en 
een zwangerschapsvervanging.  
Door dit met u te delen hopen wij u deelgenoot te maken van dit probleem, 
want dit raakt ons allen en helaas dus ook de kinderen. 
 

Maar, door u deelgenoot te maken kunt u wellicht ook helpen! 
Kent of bent u iemand met een onderwijsbevoegdheid? 
Schroom niet om contact met ons te leggen.  
Onze drie reguliere vacatures vindt u hier.  
Onze vacature zwangerschapsvervanging vindt u hier.  

 
 
 
 

mailto:n.bevers@dierdonkschool.nl
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1979/File/Kindcentrum_Dierdonk_vacatures_oktober_2021.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1979/File/Kindcentrum_Dierdonk_vacatures_zwangerschapsvervanging_oktober_2021.pdf
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KINDERBOEKENWEEK – WAT WIL JE WORDEN? 
De afgelopen twee weken hebben we tijdens de Kinderboekenweek 
gewerkt rondom het thema: Worden wat je wil.  

 
      

Voor de groepen 7 en 8 kwam schrijver Frank van Pamelen op bezoek.  
Hallo, de groepen 7 & 8 waren gisteren in de aula, want er kwam een 
schrijver op bezoek. hij heet Frank van Pamelen. het was super leuk. hij deed 
super leuke dingen zoals; voorlezen en dan moesten wij zeggen of die op de 
goede toon voorlas.. We gingen ook een verhaal bedenken. dat was super 
grappig, want je moest je fantasie gebruiken. Er was ook nog een 
wedstrijdje tussen twee klassen:  wie het snelste las won. En hij deed onze 
vragen beantwoorden. Nadat hij dat had gedaan, ging hij ons een 
handtekening geven. daarna gaf hij ons de opdracht om een verhaal te 
maken. we zijn meteen begonnen en vrijdag moest het af zijn. 

door Demi en Saar uit groep 7b 

 
 

Frank van Pamelen kwam op bezoek op onze school. 
Frank van Pamelen is een schrijver. Van te voren hebben  
we boeken van hem gelezen en in een soort boekje vragen op geschreven 
en die vragen mochten we stellen. 
Eerst waren de groepen 7 aan de beurt en daarna zaten we met groep 8 in 
de aula.  Hij heeft onze vragen beantwoord en hij heeft ook nog verteld 
over hoe hij op ideeën kwam om te schrijven. Er waren twee kinderen die 
een wedstrijdje tempolezen moesten doen, door het aanmoedigen konden 
we het niet verstaan, maar het was wel grappig. Frank van Pamelen en juf 
Wendy deden een wedstrijdje: hoe ver kun je komen in één adem. Dat was 
erg leuk en grappig.  
We hebben ook nog een leuke opdracht gekregen om ons eigen verhaal te 
schrijven. 

Benthe en Sophia  
Van groep 8B 
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EXCURSIE GROEP 5 
Vorige week donderdag hebben de kinderen van 
groep 5b een rondleiding door de stad gehad. 
We hebben graffiti bekeken. 
De volgende dingen hebben de kinderen 
geleerd: 
De ridder op de muur is de man, die eerst een 
houten kasteel en later het stenen kasteel in 
Helmond heeft gebouwd. 
Als je goed kijkt heeft hij een zwart vogeltje in 
zijn hand; een feniks.  
De graffiti is gemaakt door Studio Giftig.  
Onder de brug is een kunstwerk nagemaakt van Vincent van Gogh en gaat 
over de boerderij. 
Tegenover Pathé is een hele lange muurschildering gemaakt over allerlei 
dingen die bij Helmond horen. De kinderen vonden het heel interessant.  
 

WORKSHOPS KINDCENTRUM DIERDONK IN VOLLE GANG 
Naast onze reguliere bso en peuterwerk, zijn de workshops voor de 
peuters, onder- en bovenbouw in volle gang. De bso-workshops zitten 
helemaal vol, bij de peuters is nog plek om aan te sluiten. 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.  
Maandag hebben de dansers nog meer pasjes geoefend. De dans wordt 
steeds langer en moeilijker om te onthouden. Ook oefenen de dansers 
thuis. Naast het oefenen voor de videoclip die ze gaan maken, worden er 
ook breakdance stunts geoefend. Hoe moet je veilig op je hoofd staan? Hoe 
doe je de move "zwevend tapijt"? Al deze trucs worden geoefend en 
aangeleerd. We kunnen nu al niet wachten om de videoclip te gaan 
bekijken.  
Bij de workshop Gaming voor de bovenbouw, is er 
afgelopen donderdag een groot parcours gebouwd 
voor de Mario Kart. Alle kinderen hebben gave 
posters gemaakt en van kapla hebben we een 
heuse racebaan gebouwd. Met obstakels op de 
weg, waar we vervolgens allemaal doorheen zijn 
gereden via de gamecomputer.   
Donderdagochtend is ook de workshop "Muziek 
met het jonge kind" gestart. Een klein groepje 
peuters gaat hierbij aan de slag met verschillende vormen van muziek. Deze 
les stond in het teken van de herfst. Er zijn veel liedjes gezongen en de 
peuters hebben met drumstokken gedrumd. Veel plezier hebben de 
peuters beleefd.  
Ben je ook nieuwsgierig? Of zou je een keertje binnen willen kijken bij de 
opvang van Kindcentrum Dierdonk? 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.  

Met vriendelijke groet, 
Eva Verrijt. 

Locatiemanager Kindcentrum Dierdonk 
e.verrijt@korein.nl 

+ 31 (0) 6 50 19 36 18 
www.korein.nl 

 

 

CORONA UPDATE 
[ingezonden]  
Sneller de testuitslag met DigiD  
We zien nog altijd dat kinderen soms langer op hun 
testuitslag moeten wachten omdat zij geen DigiD hebben. Met DigiD is de 
testuitslag sneller bekend en kunnen negatief geteste kinderen sneller 
weer naar school. Daarom herhalen wij hierbij de oproep om een DigiD aan 
te maken voor kinderen. Tot en met 13 jaar kunnen ouders dit doen voor 
hun kinderen. Na de aanvraag van een DigiD duurt het minstens 3 
werkdagen voor deze binnen is.  
Via https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/ kunnen ouders een 
DigiD aanvragen voor hun kinderen. 
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. 

http://www.korein.nl/dierdonk
https://www.wijzijnjong.nl/
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/


Nieuwsbrief voor ouders  blz. – 6 – 
 
 
 

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. 

 

HERFSTVAKANTIE   

19 tot en met 23 OKTOBER  

Wij wensen alle kinderen en hun ouders   
een fijne herfstvakantie toe!   

 

http://www.jibbplus.nl/zaalvoetbal
mailto:straatvoetbal@jibbplus.nl

