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Bijzonderheden deze lesweek:
Ma. 14-03 Groep 7A naar Cacaofabriek expositie 'Aquavit,
Hedendaagse aquarellen'
Di. 15-03
Wo. 16-03
Do. 17-03 Spelletjesmiddag groepen 1-2
Vr. 18-03 09.15 uur Podiumoptredens groepen 1B en 4B
11.15 uur Podiumoptredens groepen 3B en 6B

Bijzonderheden volgende lesweek:
Ma. 21-03 Week van de lentekriebels
Di. 22-03
Wo. 23-03
Do. 24-03 Groep 7B naar Cacaofabriek expositie 'Aquavit,
Hedendaagse aquarellen'
Vr. 25-03 09.15 uur Podiumoptredens groepen 2A en 2B
11.15 uur Podiumoptredens groepen 5A en 7A

Deze nieuwsbrief bevat vier pagina’s
GROEPEN 7 NAAR EXPOSITIE CACAOFABRIEK
De groepen 7 bezoeken deze en volgende week de expositie 'Aquavit,
Hedendaagse aquarellen' in de Cacaofabriek.
In de tentoonstelling Aquavit is werk te zien van 12 hedendaagse
kunstenaars die de aquarel in hun werk gebruiken. Aquarel is een snelle
techniek: vroeger gebruikt door kunstenaars om buiten te schetsen, nu
maken kunstenaars soms aquarellen op heel groot formaat. De
onderwerpen zijn heel gevarieerd in deze expositie: dagelijkse voorwerpen,
natuur, portretten, het lichaam, of abstracte patronen. Met de leerlingen
wordt er naar een aantal voorbeelden gekeken, ze krijgen er uitleg over en
mogen zelf op onderzoek uit. Het bezoek wordt afgesloten met een
workshop: nu je zoveel hebt geleerd over deze bijzondere techniek en wat
kunstenaars daar allemaal mee doen, is het tijd om zelf iets te proberen! Er
wordt gewerkt met water, vetkrijt, aquarelverf en een klein beetje ecoline.
Het is fijn als kinderen niet in hun beste witte t-shirt of trui komen. Schorten
zijn niet aanwezig. De opdracht is zodanig dat kinderen geen verf in hun
kleren hoeven te krijgen (klein formaat, bescheiden hoeveelheden verf en
ecoline).

DE HUISWERKKLASSEN GAAN WEER VAN START
PER MAANDAG 14 EN DONDERDAG 16 MAART
De kinderen in de groepen 7 en 8 die extra
begeleiding willen ontvangen kunnen terecht in de
twee huiswerkklassen van maandag en donderdag
na schooltijd tussen 15.00 en 16.00 uur in de aula
van de school onder begeleiding van leerkrachten.
U kunt uw kind aanmelden via de
groepsleerkracht.
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PODIUMOPTREDENS
Vorige week was het eindelijk weer zo ver, de
podiumoptredens konden weer van start! We hebben
genoten van alle optredens. In de komende weken zullen alle
groepen een mooi optreden gaan verzorgen.
Mama’s en pappa’s, oma’s en opa’s u bent van harte welkom!
Vrijdag 18 maart
09.15 uur Podiumoptredens groep 1B en 4B
11.15 uur Podiumoptredens groep 3B en 6B
Let op: In verband met de technisch leesmix op vrijdag, starten de eerste
groepen niet om 09.00 uur maar om 09.15 uur!

SPELLETJESMIDDAG GROEPEN 1-2
Aankomende donderdag 17 maart is het weer zo ver, spelletjesmiddag!
Een aantal keer per jaar worden er
spelletjesmiddagen georganiseerd voor de
kinderen van de groepen 1 en 2. Deze dag mogen
de kinderen gezelschapsspelletjes mee naar
school nemen.
KINDCENTRUM DIERDONK OOK IN 2022 EEN GEZONDE SCHOOL!
Op 8 maart j.l. heeft Kindcentrum
Dierdonk een verlenging ontvangen van
het thema certificaat Welbevinden en
mogen we ons nog steeds met trots een
Gezonde school noemen!
Tevens zijn we met verschillende trajecten bezig om nog meer
deelcertificaten te behalen, zoals het themacertificaat Relatie en
seksualiteit en het themacertificaat Voeding. Op dit laatste genoemde
themacertificaat komen we binnenkort bij u terug via de nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Daniëls,
coördinator Gezonde School.
VERKEERSEXAMEN GROEPEN 7
Het verkeersexamen van de groepen 7 komt er weer
aan. Het verkeersexamen bestaat uit twee onderdelen;
het theorie examen en het praktijkexamen.
Het theorie-examen vindt plaats op donderdag 31
maart.
Het praktijkexamen vindt plaats op woensdag 18 mei.
WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
Van 21 tot 25 maart is de nationale ‘Week van
Lentekriebels’. Tijdens deze week worden lessen
relationele en seksuele voorlichting gegeven.
Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al
aandacht is voor relationele en seksuele
opvoeding, jongeren juist weerbaarder zijn, meer verantwoorde keuzes
maken en later beginnen met seksueel actief zijn.
Het thema dit jaar is: ‘Je lijf is van jou’. In deze themaweek hebben we het
over het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en
het vragen en geven van toestemming.
Wat is het doel?
Het doel van het thema is dat kinderen:
 zich ontwikkelen tot mensen die respect hebben voor
zichzelf en anderen;
 zich bewust zijn van eigen en andermans gevoelens, grenzen en
opvattingen;
 verantwoorde keuzes kunnen maken op het gebied van relaties en
seksualiteit.
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Het zou kunnen dat uw kind in die week thuiskomt met
vragen over dit onderwerp. Wij snappen dat u niet altijd
antwoord heeft op deze vragen.
Hoe pakt u dit aan? Hieronder vindt u enkele tips:
 Maak er niet ‘het gesprek’ van, maar gebruik gebeurtenissen uit de
omgeving of media als aanleiding;
 Creëer een situatie waarin je elkaar niet direct hoeft aan te kijken;
 Stimuleer je kind om zelf na te denken over het antwoord. Je hoeft niet
alles te weten;
 Respecteer hun privacy, wensen en grenzen;
 Laat merken dat je om je kind geeft en hem of haar serieus neemt;
 Geef zelf het goede voorbeeld, door open over dit onderwerp te praten;
 Maak gebruik van boeken, filmpjes en online informatie.
In de link hieronder staan lesideeën voor thuis:
https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-delentekriebels/lentekriebelslessen-voor-thuis/
Met vriendelijke groet,
Onderwijskundige coördinatoren,
Yvonne Daniëls, Nicole Rouwette en Pieter Vogels.
EXCURSIE JAN VISSERMUSEUM
We zijn naar een museum geweest! Zijn naam is
het Jan Visser Museum. Ik vind dit museum heel
leuk. En hij heeft leuke activiteiten. Ik zie heel oude
auto’s en wc’s. De activiteiten zijn koffie malen,
wegen, wassen, schrijven en sokken stoppen. Dit
was een heel mooie dag.
Door Ömer uit groep 5A
We gingen met de auto naar het museum. We
waren bij het museum aangekomen daar ging de meneer eerst iets
uitleggen over het museum. Toen gingen we aan de slag. We gingen eerst
luiers wassen en toen gingen we sjoelen en toen met een griffel schrijven
en toen gingen we naar boven en gingen we sokken naaien en koffie
malen en ook nog wegen.
Door Elize uit groep 5A
De beleving van het Jan Visser Museum: Ik had sokken gebreid. En ik had
koffie gemalen. En ik had gesjoeld en met een griffel geschreven. En
onderbroeken oftewel luiers gewassen. En wegen met bruine bonen en
halve erwten en koffiebonen. En het leukste was sjoelen omdat je punten
kon verdienen.
Door Jules uit groep 5A

ATTENTIE: FOUT IN DE SCHOOLKALENDER
In de schoolkalender van de maanden april/mei
staat maar één vakantieweek gearceerd. We
hebben echter zoals u in de Informatiegids op
blz. 43 heeft kunnen lezen twee weken
Meivakantie van maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei.
ATTENTIE: WIJZIGING DATUM SCHOOLREIS
De schoolreis wordt verzet naar dinsdag
24 mei en we gaan met alle 452 kinderen
naar Toverland.
DE KONINGSSPELEN WORDEN VERPLAATST NAAR
DE SPORTDAG VAN VRIJDAG 8 JULI 2022
Vanwege het 25-jarig jubileumjaar zullen de
Koningspelen verplaatst worden naar vrijdag 8 juli.
Deze dag zal als opmaat dienen voor de
FEESTIVALWEEK.
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LYNN UIT GROEP 7 TE ZIEN OP ZAPPSPORT
[Ingezonden]
27 Februari om 08:40 kwam ik op tv.
De manege werd benaderd of er
iemand tussen de 8 en de 12 mee
wilde doen aan Zappsport.
Dat wilde ik natuurlijk wel, wat je
daarvoor moest doen was een
filmpje sturen over hoe oud je was hoe je heten en waar je graag mee wilde
geholpen worden dus dat deed ik .
Daarna kreeg mama een mailtje of we die maandag even met een
medewerker konden bellen.
Die avond kreeg ik te horen dat ik in de
uitzending kwam.
Toen we bij de stal aan kwamen van
Dinja gingen we daar even naar de
kantine van de stal om kennis te maken
en het geluid te installeren etc.
En toen was het tijd voor het opnemen. Toen mocht ik gaan rijden. Eerst
gingen we even aan de longeerlijn (dat is een heel lang touw dan heeft
iemand het paard vast voor het geval dat).
En dat ging super goed dus we gingen los en wat er toen
gebeurde ga ik niet vertellen maar kan je zien op youtube
(als je het wilt terugkijken kan je op zoeken : zappsport
kantine paardrijden Dinja van liere )
https://www.zapp.nl/programmas/zappsport/gemist/AT_300003968
Van Lynn van Lierop groep 7B
DE PEUTERS VAN KINDCENTRUM DIERDONK
Voor de Carnavalsvakantie zijn de peuters van Kindcentrum Dierdonk druk
bezig geweest met het thema “Hatsjoe!”. Gedurende dit thema hebben we
van alles geleerd over ziek zijn en beter worden.
We hebben Puk geholpen om zijn neus te snuiten. En toen Puk was gevallen
hebben we hem met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht zodat de
dokter hem kon onderzoeken en een pleister of verbandje geven.
Ook hebben we potjes met pilletjes gevuld en gesorteerd en weten we nu
dat pilletjes geen snoepjes zijn. We hebben het verschil van gezond en
ongezond eten onderzocht waarna we tot slot gesmuld hebben van een
heerlijke gezonde zelfgemaakte smoothie.
Wil je op de hoogte blijven van onze avonturen bij Kindcentrum Dierdonk,
neem dan eens een kijkje op de Facebook pagina van Korein Dierdonk.
Met vriendelijke groet,
Samantha van der Aa
Locatiemanager i.o. Kindcentrum Dierdonk
s.vanderaa@korein.nl
+ 31 (0) 6 50193606
Werkdagen: di ochtend, vrij ochtend
www.korein.nl
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